
ROMÂNIA                                                                                         
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                     
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 

„Consolidare și refacere DJ 100E,  0,030 km, punct “Boncu”, satul Valea 
Bradului, comuna Provița de Sus, județul Prahova” 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 26754/18.11.2022 al preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu și Raportul nr. 26755/18.11.2022 al 
Direcției Tehnice, privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții 
„Consolidare și refacere DJ 100E, 0,030 km, punct “Boncu”, satul Valea Bradului, 
comuna Provița de Sus, județul Prahova”; 

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

- Prevederile art.10, alin. 4, lit. b din HGR 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 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1 Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 

„Consolidare și refacere DJ 100E, 0,030 km, punct “Boncu”, satul Valea Bradului, 
comuna Provița de Sus, județul Prahova”, conform Anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre celor interesați. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
                                                                                                                    

CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                       Hermina – Adi Bîgiu 
 

Ploiești, 23 noiembrie 2022  
                                                             
Nr. 379 
 



ROMÂNIA                                                                     ANEXA 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                 la Hotărârea nr. _________ 
CONSILIUL  JUDEȚEAN                                           din ____________________ 
             

 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Consolidare și refacere DJ 100E, 0,030 km, punct “Boncu”, satul Valea Bradului, 

comuna Provița de Sus, județul Prahova” 
Întocmit de proiectant în conformitate cu HG 907/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 26754/18.11.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investiții „Consolidare și refacere DJ 100E, 0,030 km, punct “Boncu”, satul Valea 
Bradului, comuna Provița de Sus, județul Prahova” 

 
 

Modernizarea, reabilitarea și punerea în siguranță a infrastructurii rutiere este necesară în 
vederea asigurării unei rețele de transport rutier sigure și operaționale. 

Conform Strategiei de dezvoltare a Județului Prahova, una din prioritățile Consiliului 
Județean Prahova o constituie reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere aflate în 
administrare, asigurându-se astfel creșterea gradului de siguranță și confort a circulației auto și 
pietonale. 

În baza Legii 10/1995 şi Hotărârii nr. 742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995, în 
luna iunie 2022, s-au elaborat Expertize Tehnice de specialitate a obiectivului (cerința Af – 
Rezistența şi stabilitatea terenurilor de fundare şi a masivelor de pământ şi cerinţele A4, B2, D 
– Construcţii Drumuri). 

Potrivit Rapoartelor de Expertiză Tehnică, se apreciază ca necesară execuția de lucrări de 
intervenție în regim de urgență având ca scop consolidarea platformei drumului. 

Pe baza recomandărilor din Rapoartele 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.). D.A.L.I. a fost aprobat prin 
Hotărârea Consilului Județean Prahova nr. 230 din 31.08.2022. 

Sectorul de drumul studiat necesită lucrări de modernizare, pentru asigurarea unui transport 
civilizat şi sigur, corespunzător clasificării sale ca drum judeţean de clasă tehnică IV. 

Necesitatea intervenţiei în regim de urgenţă pentru înlăturarea efectelor calamităţilor 
naturale este susţinută de prezenta documentaţie tehnico-economică elaborată, care va sta la baza 
demarării lucrărilor de intervenție aferente pe DJ 100E, în punctul ”Boncu”, km 32+593 –              
– km 32+643 în comuna Provița de Sus, județul Prahova, afectat de alunecări de teren. 

Se vor adopta lucrările de consolidare a tronsonului de drum, amenajare adiacentă și 
colectare a apelor în funcție de specificațiile Studiului geotehnic, Expertizelor geotehnică și de 
drum. 

Lucrările care fac obiectul proiectului se încadrează în categoria “C” – lucrări de 
importanță normală, determinate conform HG 766/1997 și HG 675/2002. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, conform prevederilor HG 907/2016, supun spre 
aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, pentru 
obiectivul de investiții „Consolidare și refacere DJ 100E, 0,030 km, punct “Boncu”, satul Valea 
Bradului, comuna Provița de Sus, județul Prahova”. 

 

                                             PREȘEDINTE,  
                                              Iulian Dumitrescu 
 



 
ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  
DIRECȚIA TEHNICĂ 
Nr. 26755/18.11.2022 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investiții „Consolidare și refacere DJ 100E, 0,030 km, punct “Boncu”, satul Valea 
Bradului, comuna Provița de Sus, județul Prahova” 

 

Modernizarea, reabilitarea și punerea în siguranță a infrastructurii rutiere este necesară în 
vederea asigurării unei rețele de transport rutier sigure și operaționale. 

Conform Strategiei de dezvoltare a Județului Prahova, una din prioritățile Consiliului 
Județean Prahova o constituie reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere aflate în 
administrare, asigurându-se astfel creșterea gradului de siguranță și confort a circulației auto și 
pietonale. 

În baza Legii 10/1995 şi Hotărârii nr. 742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995, în 
luna iunie 2022, s-au elaborat Expertize Tehnice de specialitate a obiectivului (cerința Af – 
Rezistența şi stabilitatea terenurilor de fundare şi a masivelor de pământ şi cerinţele A4, B2, D 
– Construcţii Drumuri). 

Potrivit Rapoartelor de Expertiză Tehnică, se apreciază ca necesară execuția de lucrări de 
intervenție în regim de urgență având ca scop consolidarea platformei drumului. 

Pe baza recomandărilor din Rapoartele 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.). 

Sectorul de drumul studiat necesită lucrări de modernizare, pentru asigurarea unui transport 
civilizat şi sigur, corespunzător clasificării sale ca drum judeţean clasa tehnică IV. 

Necesitatea intervenţiei în regim de urgenţă pentru înlăturarea efectelor calamităţilor 
naturale este susţinută de prezenta documentaţie tehnico-economică elaborată, care va sta la baza 
demarării lucrărilor de intervenție aferente pe DJ 100E, în punctul ”Boncu”, km 32+593 – km 
32+643 în comuna Provița de Sus, județul Prahova, afectat de alunecări de teren. 

Se vor adopta lucrările de consolidare a tronsonului de drum, amenajare adiacentă și 
colectare a apelor în funcție de specificațiile Studiului geotehnic, Expertizelor geotehnică și de 
drum. 

Lucrările propuse au fost proiectate ținând cont de funcționalitățile pe care trebuie să le 
îndeplinească, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare și condițiile de teren. 

Elaborarea documentațiilor s-a realizat în conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Lucrările care fac obiectul proiectului se încadrează în categoria “C” – lucrări de 
importanță normală, determinate conform HG 766/1997 și HG 675/2002. 

Finanțarea obiectivului se va realiza din bugetul local și din alte surse de finanțare legal 
constituite. D.A.L.I. a fost aprobat prin Hotărârea Consilului Județean Prahova nr. 230 din 
31.08.2022. 



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 este de 958.976,34 lei (cu TVA) 
și vor fi suportate din bugetul propriu al Consiliului Județean Prahova. 

Drept urmare a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului 
general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Consolidare și refacere DJ 100E, 0,030 km, 
punct “Boncu”, satul Valea Bradului, comuna Provița de Sus, județul Prahova”, pe care îl avizăm 
favorabil. 

 
                                            DIRECTOR EXECUTIV 
                                                Daniel Minculescu 
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