
ROMÂNIA       
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) 
și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 

„CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 102 I, 0,020 KM, ZONA KM 23+100, 
PUNCT ”PODUL PUIULUI” COM. VALEA DOFTANEI, JUD. PRAHOVA” 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 27181/22.11.2022 al domnului Iulian Dumitrescu, 
Președinte al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul nr. 27182/22.11.2022 al 
Direcției Tehnice privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 
(DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 
”CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 102 I, 0,020 KM, ZONA KM 23+100, PUNCT 
”PODUL PUIULUI” COM. VALEA DOFTANEI, JUD. PRAHOVA”; 

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

- Prevederile art. 9 din Hotărârea 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; 

- Avizul nr. 21057/15.09.2022 al Comisiei Tehnico–Economice de Avizare din 
cadrul Consiliului Județean Prahova; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) și 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 documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) 
aferentă obiectivului ”CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 102 I, 0,020 KM, ZONA 
KM 23+100, PUNCT ”PODUL PUIULUI” COM. VALEA DOFTANEI, JUD. 
PRAHOVA” conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico–economici ai obiectivului 
”CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 102 I, 0,020 KM, ZONA KM 23+100, PUNCT 
”PODUL PUIULUI” COM. VALEA DOFTANEI, JUD. PRAHOVA”, conform 
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 

P. PREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

            Vicepreședinte 
CONTRASEMNEAZĂ: 

            SECRETAR GENERAL, 
             Hermina Adi Bîgiu 

Ploiești, 29 noiembrie 2022 
 
Nr. 390 



ROMÂNIA         ANEXA nr. 2 
JUDEŢUL PRAHOVA       LA HOTĂRÂREA NR........ 
CONSILIUL JUDEŢEAN      DIN DATA DE..................... 
 
 
 

Principalii Indicatori Tehnico–Economici pentru obiectivul: 
” CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 102 I, 0,020 KM, ZONA KM 23+100, PUNCT 

”PODUL PUIULUI” COM. VALEA DOFTANEI, JUD. PRAHOVA” 
 
 
 
Beneficiar:     -Județul Prahova 
 
Autoritate contractantă:   -Consiliul Județean Prahova 
 
Amplasament:    - drumul județean DJ 102 I, comuna Valea Doftanei 
 
Indicatori economici:   - Valoarea investitiei (cu TVA) – 3.192.563,19 lei cu TVA 

din care C+M (cu TVA)         – 2.772.113,50 lei cu TVA 
 
Principalii indicatori tehnici: 
Capacități fizice:  
Scurgerea apelor a fost realizată astfel încât acestea să fie colectate atât de pe versanți, cât și de 
pe plaforma drumului și apoi descărcate corespunzător, prin intermediul unui sistem de șanțuri, 
rigole și podețe. Șanțurile au secțiune trapezoidală, astfel încât să asigure o adâncime de scurgere 
de minim 30 – 40 cm.   
Poziții de aplicare șant trapezoidal  
Podul Puiului, km 23+055 – km 23+115 stânga 60,00 m 

În punctele de minim pe profil longitudinal, pentru descărcarea apelor, au fost dispuse 
podețe casetate tip C0.   
Poziții de aplicare podețe TIP C0  
Podul Puiului, km 23+055 – km 23+115 stânga 60,00 m – 1 buc. 
- deschiderea, L= 1,00 m;  
- inaltime, L= 1,60 m;  
- latimea partii carosabile - 6 m;  
- latime – 8,54 m;  
- lungime totala - 1,00 m;  
- trotuare - fara trotuare; - fundatii de tip direct.   
Podetele din elemente prefabricate tip C0 var avea urmatoarele caracteristici tehnice:  
- tipul podetului: - dupa schema statica - grinda simplu rezemata;  
- dupa structura de rezistenta - podet elemente prefabricate tip C0; - dupa modul de executie 
- podet elemente prefabricate tip C0; - numarul de deschideri si lungimea lor - 6 x 1,00 m.  
Descriere constructivă:  
Poziții de aplicare parapete de siguranță 
Podul Puiului, km 23+055 – km 23+115 dreapta - 60,00 m 
Pregătirea terenului: o demolare podeț existent.  
Infrastructură:  
− fundație directă din beton C25/30, cu înălțimea de 1,20 ml, lungime 9,65 ml și lățimea de 1,30 
ml; o elemente prefabricate tip C0 – 6,00 buc; o elemente prefabricate tip A0 – 2,00 buc o 
elemente prefabricate tip T0 – 2,00 buc  
− radier podeț tip C0 din beton C30/37, înălțimea de 0,20 ml, lungime 9,65 ml și lățimea de 1,00 
ml;  



−  radier element de capăt tip A0 din piatră bruta rostuit cu mortar, grosime 29,00 cm – 50,00 
cm; o umplutură din pământ până la cota superioară prefabricat C0;  
− săpătură rigolă dren din beton C12/15, cu înălțimea de 0,40 ml și lățimea de 0,50 ml;  
− dren din piatra bruta în grosime de 50,00 cm în spatele elementelor prefabricate C0 îmbrăcat 
în geotextil g = 150 g/mp.  
 Suprastructura:  
−  structură rutieră pe pod:  
 strat de uzură din BA 16 – 4,00 cm;  
 strat de legătură din BAD 22,4 – 6,00 cm;  
 strat de protecție hidroizolație din BA 8 – 3,00 cm;  
 membrana cu rol de hidroizolație – 1,00 cm;  
 beton de panta C20/25 armat cu plase de sarma ø 8 mm – 10,00 cm la centru și 15,00 cm 
la margine.  
 panta transversală a carosabilului va fi de tip acoperiș – 2,50 %  
Pentru asigurarea siguranței circulației s-au proiectat:  
• semnalizare rutieră verticală realizată din indicatoare de circulație de reglementare. 
Indicatoarele de reglementare, în număr de 4 bucăți vor fi amplasate în zonele periculoase, și la 
intersecțiile drumurile laterale. De asemenea, se vor amplasa indicatoare pentru semnalizarea 
rutiera pe timpul execuției în număr de 10 bucăți.   
• Semnalizare rutieră orizontală: 0,180 km.  

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care 
să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;   

Indicatori minimali      
- lungimea proiectată    0,060 km  
- categoria de importanţă     C  
- viteza de proiectare    50 km/h  
- lăţimea părţii carosabile   4,00 m  

- sistemul rutier propus   

- strat de uzură din mixtură asfaltică tip BA 
16, h = 4 cm  

- strat de legătură din mixtură asfaltică tip 
BAD 22,4, h = 6 cm 

- strat de bază din mixtură asfaltică tip AB 
22,4, h = 6 cm 

- strat de fundație superior din piatră spartă, h 
= 15 cm 

- strat de fundație inferior din balast, h = 30 
cm;  

- strat de formă din balast stabilizat mecanic 
cu adaos 50 % balast h = 10 cm 

  

 

   
- semnalizare rutieră după terminarea 
lucrărilor    4 buc   

- semnalizare rutieră pe timpul execuției 
lucrărilor    10 buc   

- marcaje   0,180 km  
- șanț din beton  60,00 ml  
- zid de sprijin din beton tip 1 – fundație  
indirectă                                   40,00 ml  



- zid de sprijin din beton tip 2 – fundație  
directă                                  40,00 ml  

- parapete de siguranță drum                              60,00 ml  
- Dren de fund de șanț  60,00 ml  
podeţe transversale proiectate  

- tip ”C0” elemente prefabricate:  
1,0 buc  

 
Durata de realizare: 11 luni 
 
Finanţarea obiectivului: buget local/buget de stat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Nr. 27181/22.11.2022 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico – economici ai obiectivul de 
investiții:  ”CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 102 I, 0,020 KM, ZONA KM 

23+100, PUNCT ”PODUL PUIULUI” COM. VALEA DOFTANEI, JUD. 
PRAHOVA” 

 
 
  Drumul judeţean DJ 1021 reprezintă un traseu strategic care face legătura 
între partea de sud a ţării (judeţul Prahova) şi partea centrală (judeţul Braşov), 
traversând munţii Baiului (Gârbova) prin pasul Predeluş (altitudine 1285 m). 
  Drumul judeţean DJ 1021 se desfăşoară între km 37+620 şi km 63+256,08, 
în lungime totală de L=25.636,08 ml. La km 50+820,38 este limita între judeţele Prahova 
şi Braşov. 
  Traseul în plan este în general sinuos, aflat în zonă de munte, având curbe 
cu raze medii și mici. Traseul a fost proiectat ca o succesiune de aliniamente și curbe 
ţinând cont de încadrarea părții carosabile proiectate cât mai fidel pe actualul 
amplasament.   
  Prin proiectul de față, se propune reabilitarea tronsonului din drumul 
județean DJ 102I situat la km 23+100, Localitatea Teșila, Comuna Valea Doftanei, 
Județul Prahova astfel încât circulația autovehiculelor să se desfășoare în condiții optime 
de siguranță și confort.  
  Beneficiarul dorește întocmirea documentației necesare demarării lucrărilor 
de intervenție aferente pe DJ 102 I, în punctul ”Podul Puiului”, km 23+100 în comuna  
Valea Doftanei, 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, expertizei 
geotehnică și de drum.  
   Sectorul de drumul studiat necesită lucrări de modernizare, pentru 
asigurarea unui transport civilizat şi sigur, corespunzător clasificării sale ca drum judeţean 
clasa tehnică IV.  
  Obiectivele care vor fi atinse prin realizarea investiției sunt:  
− Asigurarea unei infrastructuri de transport la standarde europene;  
− Dezvoltarea pe plan economic, social și cultural a zonei studiate și a zonelor adiacente;   
− Asigurarea unui traseu modern, sigur și confortabil pentru utilizatori, în conformitate 
cu reglementările tehnice în vigoare;  
− Asigurarea stabilității infrastructurilor, asigurarea confortului și esteticii lucrărilor de 
artă;  



− Asigurarea intevenției nemijlocite a echipajelor de intervenție (Poliție, Serviciul de 
Ambulanță, S.M.U.R.D., etc.), aprovizionarea populației cu produse alimentare și 
nealimentare etc.;  
− Asigurarea unei circulatii pe drum va fi practicabile de fiecare data cand ploile ajung in 
zona și vor fi și de lunga durata;  
− Asigurarea condiţiilor optime pentru deplasarea copiilor către şcoli în condiţii de 
confort şi siguranţa;  
− Creșterea frecvenţei şcolare;  
− Scăderea abandonului şcolar;  
− Îmbunatațirea construcţiilor de apărare împotriva acţiunii distructive a apei;  
Reducerea riscului de inundatii in zona drumului;  
− Se va permite accesul în permanentă a autovehiculelor si utilajelor cetatenilor din zona 
catre locuinte în conditii optime;  
− Se va asigura accesul autospecialelor pentru situatii de urgenta (salvare, pompieri, etc) 
in condiții de siguranta;  
− Nu vor mai fi provocate pagube materiale cetatenilor ce locuiesc în zona;  
− Vor fi îndeplinite conditiile privind securitatea in caz de incendii prin asigurarea 
corespunzatoare a căilor de acces catre locuintele din zona;  
− Vor fi îndeplinite conditiile de interventie rapida la persoanele cu probleme de sanatate;  
− Intervenția mult mai rapidă a serviciilor de asistenţă medicală, veterinare ce se 
desfăşoară cu greutate.  
  La elaborarea documentației, au fost respectate prevederile HG 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 conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile 
tehnico–economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral 
sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către Consiliul Judeţean Prahova. 

Finanțarea lucrărilor se va realiza din bugetul local/bugetul de stat. 
  Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) 
și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: 
”CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 102 I, 0,020 KM, ZONA KM 23+100, PUNCT 
”PODUL PUIULUI” COM. VALEA DOFTANEI, JUD. PRAHOVA”. 

 
 

PREȘEDINTE 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 27182/22.11.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico – economici 
”CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 102 I, 0,020 KM, ZONA KM 23+100, 

PUNCT ”PODUL PUIULUI” COM. VALEA DOFTANEI, JUD. PRAHOVA” 
 
 
  Drumul judeţean DJ 1021 reprezintă un traseu strategic care face legătura 
între partea de sud a ţării (judeţul Prahova) şi partea centrală (judeţul Braşov), traversând 
munţii Baiului (Gârbova) prin pasul Predeluş (altitudine 1285 m). 
  Drumul judeţean DJ 1021 se desfăşoară între km 37+620 şi km 63+256,08, 
în lungime totală de L=25.636,08 ml. La km 50+820,38 este limita între judeţele Prahova 
şi Braşov. 
  Traseul în plan este în general sinuos, aflat în zonă de munte, având curbe 
cu raze medii și mici. Traseul a fost proiectat ca o succesiune de aliniamente și curbe 
ţinând cont de încadrarea părții carosabile proiectate cât mai fidel pe actualul 
amplasament.   
  Prin proiectul de față, se propune reabilitarea tronsonului din drumul 
județean DJ 102I situat la km 23+100, Localitatea Teșila, Comuna Valea Doftanei, 
Județul Prahova astfel încât circulația autovehiculelor să se desfășoare în condiții optime 
de siguranță și confort.  
  Beneficiarul dorește întocmirea documentației necesare demarării lucrărilor 
de intervenție aferente pe DJ 102 I, în punctul ”Podul Puiului”, km 23+100 în comuna P 
Valea Doftanei, 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, expertizei geotehnică și 
de drum.  
  Sectorul de drum investigat se prezintă în profil mixt, cu debleu pe partea 
dreaptă și rambleu pe partea stângă.  
  În zona în care s-a produs alunecarea de teren, se remarcă degradări la nivelul 
părții carosabile, de tip tasări, fisuri longitudinale și transversale și crăpături.  
  Pe sectorul de drum investigat a fost observată o treaptă de rupere ce a afectat 
corpul drumului pe 1/2 din banda de circulație.   
  La baza taluzului de rambleul își are cursul râul Doftana. În zona unde s-a 
produs cedarea terasamentului albia râului este la o distanță redusă față de acostament. 
Alunecarea de teren a afectat în totalitate și un zid de sprijin din zidărie de piatră existent 
pe zona de rambleu, împingându-l spre albia râului.  
  Pe suprafața versantului alunecat este crescută vegetație iar coroborat cu 
faptul că în trecut au fost realizate lucrări de reparație a părții carosabile prin asfaltări 
locale, se poate afirma că alunecarea de teren este parțial stabilizată, cu posibilitatea 
reactivării la acțiunea factorilor destabilizatori.   



  Pe partea de debleu, versantul este vegetalizat dar are un aspect vălurit, 
prezentând pe anumite zone și forme de eroziune. Tot pe partea de debleu există un zid 
de sprijin din zidărie de piatră cu o lungime de aproximativ 60m. Acesta prezintă 
degradări de tip fisuri și crăpături la nivelul elevației dar nu prezintă dislocări sau rotiri. 
În fața zidului de sprijin este un șanț din beton longitudinal drumului complet colmatat 
cu vegetație și resturi aduse de apă. La momentul realizării investigațiilor de teren în șanț 
au fost observate anumite zone de băltire a apei.   
  În dreptul alunecării, transversal drumului există un podeț, fără a se cunoaște 
detalii despre tipul secțiunii de curgere. Camera de cădere – colectare din zona de amonte 
este complet colmatată iar pe zona de aval – evacuare este acoperită cu material alunecat.  
  Faptul că albia pârâului este neamenajată coroborat cu acțiunea necontrolată 
a apei la baza rambleului și eroziunea provocată de aceasta în perioadele cu precipitații 
abundente reprezintă un alt factor declanșator al alunecării de teren.    
  În urma declanșării alunecării de teren a fost afectată îmbrăcămintea rutieră 
a sectorului de drum dar și zonele adiacente, fapt ce pune în pericol siguranța circulației 
rutiere.  
  Sectorul de drum investigat nu dispune de un sistem corespunzător de 
colectare al apelor pluviale, care să asigure o evacuare controlată și corespunzătoare a 
apelor din precipitații. Planeitatea suprafeței de rulare este una necorespunzătoare și sunt 
evidențiate multiple fisuri și crăpături ce permite infiltrarea apelor pluviale în interiorul 
sistemului rutier lucru ce diminuează proprietățile fizico-mecanice ale straturilor de 
fundare.  
  Profilul transversal al drumului este de tip mixt pe cea mai mare parte a 
traseului, lățimea platformei drumului este 5,00 m, din care 4,00 m parte carosabilă la 
nivel de mixtură asfaltică încadrată de 2 acostamente de 0,50 m cu aceeași structură. Pe 
partea de debleu (dreapta) este conturată o rigolă de pământ colmatată de aluviunile aduse 
de precipitații. Panta transversală este de tip pantă unică, spre stânga, în profil longitudinal 
sectorul de drum prezintă o pantă de 1,98 p%.  
  Sectorul de drumul studiat necesită lucrări de modernizare, pentru asigurarea 
unui transport civilizat şi sigur, corespunzător clasificării sale ca drum judeţean clasa 
tehnică IV.  
  Obiectivele care vor fi atinse prin realizarea investiției sunt:  
− Asigurarea unei infrastructuri de transport la standarde europene;  
− Dezvoltarea pe plan economic, social și cultural a zonei studiate și a zonelor adiacente;   
− Asigurarea unui traseu modern, sigur și confortabil pentru utilizatori, în conformitate 
cu reglementările tehnice în vigoare;  
− Asigurarea stabilității infrastructurilor, asigurarea confortului și esteticii lucrărilor de 
artă;  
− Asigurarea intevenției nemijlocite a echipajelor de intervenție (Poliție, Serviciul de 
Ambulanță, S.M.U.R.D., etc.), aprovizionarea populației cu produse alimentare și 
nealimentare etc.;  
− Asigurarea unei circulatii pe drum va fi practicabilă de fiecare data cand ploile ajung in 
zona și vor fi și de lunga durata;  
− Asigurarea condiţiilor optime pentru deplasarea copiilor către şcoli în condiţii de 
confort şi siguranţa;  
− Creșterea frecvenţei şcolare;  
− Scăderea abandonului şcolar;  
− Îmbunatațirea construcţiilor de apărare împotriva acţiunii distructive a apei;  
− Reducerea riscului de inundatii in zona drumului;  



− Se va permite accesul în permanentă a autovehiculelor si utilajelor cetatenilor din zona 
catre locuinte în conditii optime;  
− Se va asigura accesul autospecialelor pentru situatii de urgenta (salvare, pompieri, etc) 
in condiții de siguranta;  
− Nu vor mai fi provocate pagube materiale cetatenilor ce locuiesc în zona;  
− Vor fi îndeplinite conditiile privind securitatea in caz de incendii prin asigurarea 
corespunzatoare a căilor de acces catre locuintele din zona;  
− Vor fi îndeplinite conditiile de interventie rapida la persoanele cu probleme de sanatate;  
− Intervenția mult mai rapidă a serviciilor de asistenţă medicală, veterinare ce se 
desfăşoară cu greutate.  
  La elaborarea documentației, au fost respectate prevederile HG 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 conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile 
tehnico–economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral 
sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către Consiliul Judeţean Prahova. 
  Avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”CONSOLIDARE ȘI REFACERE 
DJ 102 I, 0,020 KM, ZONA KM 23+100, PUNCT ”PODUL PUIULUI” COM. 
VALEA DOFTANEI, JUD. PRAHOVA”. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DANIEL MINCULESCU 
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