
ROMÂNIA                                                               
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                     
                                               
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția „Modernizarea, 

reabilitarea și extinderea traseului Azuga - Bușteni - Gura Vitioarei, prin 
accesibilizarea golului alpin Munții Baiului și a drumurilor județene DJ 102I, 

DJ 101T, DJ 102, DJ 100G” 
 

 
Având în vedere: 

 
- Referatul de aprobare nr. 28795/09.12.2022 al președintelui Consiliului 

Județean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, Raportul nr. 28796/09.12.2022 al 
Direcției Proiecte cu Finanțare Externă privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
pentru investiția „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului Azuga - Bușteni - 
Gura Vitioarei, prin accesibilizarea golului alpin Munții Baiului și a drumurilor 
județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G”; 

- Prevederile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii  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; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor 
măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte 
în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, 
destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 
2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM); 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 166/2020 privind aprobarea 
justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel regional/județean a 
proiectului de infrastructură rutieră ”Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului 
Azuga-Bușteni-Gura Vitioarei, prin ”Accesibilizarea golului alpin Munții Baiului” și 
a drumurilor județene DJ 105I, DJ101T, DJ102, DJ 100G”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 42/2021 privind aprobarea 
Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării proiectului 
”Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021 – 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu 
cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2”, prin care se va finanța elaborarea 
documentației tehnico-economice pentru proiectul ”Modernizarea, reabilitarea și 
extinderea traseului Azuga-Bușteni-Gura Vitioarei, prin ”Accesibilizarea golului alpin 
Munții Baiului” și a drumurilor județene DJ 105I, DJ101T, DJ102, DJ 100G”, precum 
și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Acordul de Parteneriat nr. 4431/10.03.2021 pentru realizarea proiectului 
“Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din 



perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 
infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D2”; 

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din cadrul Consiliului 
Județean Prahova nr. 28758/12.08.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
pentru investiția „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului Azuga - Bușteni - 
Gura Vitioarei, prin accesibilizarea golului alpin Munții Baiului și a drumurilor 
județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G”; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), lit. d), alin.(3) lit. f), art. 182 și art. 
196 alin.(1) litera 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 Studiul de fezabilitate pentru investiția „Modernizarea, 

reabilitarea și extinderea traseului Azuga - Bușteni - Gura Vitioarei, prin 
accesibilizarea golului alpin Munții Baiului și a drumurilor județene DJ 102I, DJ 101T, 
DJ 102, DJ 100G”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Directia Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

  
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu             
          

 
 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:                                    
SECRETAR GENERAL,    

Hermina Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Ploiești, 9 decembrie 2022 

Nr. 424 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 28795/09.12.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția „Modernizarea, 
reabilitarea și extinderea traseului Azuga - Bușteni - Gura Vitioarei, prin 

accesibilizarea golului alpin Munții Baiului și a drumurilor județene DJ 102I, 
DJ 101T, DJ 102, DJ 100G” 

 
 
In cadrul Programului Operaţional Asistenta Tehnica 2014-2020, pe Axa 

Prioritara 1 – Obiectivul specific 1.1 - Acțiunea 1.1.1, Unitatea Administrativ 
Teritoriala Județul Prahova s-a asociat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud 
Muntenia, in vederea realizării proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia 
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 - 2027 pe 
domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura si servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic si infrastructura rutiera 
de interes județean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legătură - 5D2", 
SMIS 143370, prin care se finanțează elaborarea documentației tehnico-economice 
pentru proiectul Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova "Modernizarea, 
reabilitarea si extinderea traseului Azuga-Bușteni-Gura Vitioarei, prin accesibilizarea 
golului alpin Munții Baiului si a drumurilor județene DJ 1051, DJ101T, DJ102, DJ 
100G". 

Prin implementarea proiectului, tronsoanele drumurilor județene vor beneficia 
de un profil nou, modernizat și reabilitat care va contribui la sporirea considerabilă a 
capacității portante, asigurând condiții de siguranță rutieră atât a locuitorilor, cât și a 
celor care tranzitează zona, utilizând acest drum cu deschidere către căile rutiere 
naționale și direct către cele europene care fac parte din rețeaua TEN-T. 

Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura conectivitatea între mai 
multe tronsoane de drumuri județene, începând din orașul Azuga, respectiv Bușteni, 
traversând Golul alpin Munții Baiului până la Trăisteni și continuând pe DJ 102I 
(Trăisteni – Teșila), DJ 101T (Teșila – Vărbilău), DJ 102 (Vărbilău – Poiana Vărbilău) 
și DJ 100G (Poiana Vărbilău – Gura Vitioarei), până în comuna Gura Vitioarei, 
reprezentând o variantă alternativă la DN 1. 

În conformitate cu Planul De Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova, în cadrul 
analizei deficiențelor infrastructurii de transport este identificat un grad ridicat de 
aglomerare a arterelor principale. S-a identificat ca problemă importantă faptul că 
traseele importante (DN 1, DN 1A) sunt aglomerate, cu blocaje locale. 

Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum omogen, în vederea 
asigurării infrastructurii de baza necesara cererii de transport în creștere, asigurând un 
grad ridicat de siguranța a traficului rutier cu următoarele rezultate si efecte pozitive 
așteptate: 



- reducerea timpului de călătorie si creșterea vitezei medii de deplasare; 
- îmbunătățirea condițiilor de siguranța a traficului rutier; 
- reducerea numărului de accidente precum și îmbunătățirea confortului în 

timpul călătoriei gestionând în același timp reducerea emisiilor de poluanți și impactul 
negativ asupra mediului înconjurător. 

Traseul propus spre modernizare si extindere este alcătuit din mai multe 
tronsoane de drumuri județene și asigura conectivitate directa cu rețeaua TEN-T intre 
Azuga, respectiv Bușteni si Gura Vitioarei. Traseul are o lungime de aproximativ 
89,911 km si asigura conectivitatea a 7 unități administrativ-teritoriale, circa 35.000 
locuitori, ceea ce va determina creșterea gradului de accesibilitate a localităților, 
fluidizarea traficului din si spre localitățile situate pe traseul propus. De asemenea, 
asigura premisele unui acces mai rapid intre localitățile situate in zona montana si 
submontana a județului si cu județele învecinate. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, 
respectiv, fără TVA, din care construcții montaj (C+M), în conformitate cu 
devizul general se prezintă astfel: 

Specificație 
Valoare fără TVA 
lei 

TVA lei 
Valoare inclusiv 
TVA 
lei 

Valoarea totală (INV), din care: 1.261.799.809,61 237.361.973,25 1.499.161.782,86 
Construcții-montaj (C+M) 1.076.455.112,71 190.032.511,42 1.190.203.624,13 

 
Se propune o durata de realizare a investiției de 48 luni, lucrarea putând fi astfel 

programata încât să se poată întrerupe pe timpul iernii când temperaturile scăzute nu 
permit realizarea lucrărilor. 

De aceea este necesar și nu poate fi amânat să se realizeze urgență această 
investiție de interes public. Obiectivele propuse a se realiza reprezintă priorităţi ale 
administraţiei judeţene şi au ca scop îmbunătăţirea infrastructurii și a serviciilor de apă 
și canalizare, precum și a serviciilor de sănătate pentru populație. 

Având în vedere prevederile Hotărârii  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, supun spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Directia  Proiecte cu Finanțare Externă      
Nr. 28796/09.12.2022 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția „Modernizarea, 

reabilitarea și extinderea traseului Azuga - Bușteni - Gura Vitioarei, prin 
accesibilizarea golului alpin Munții Baiului și a drumurilor județene DJ 102I, 

DJ 101T, DJ 102, DJ 100G” 
 

In cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020, pe Axa 
Prioritara 1 – Obiectivul specific 1.1 - Acțiunea 1.1.1, Unitatea Administrativ 
Teritoriala Județul Prahova s-a asociat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud 
Muntenia, în vederea realizării proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia 
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 - 2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructura rutieră 
de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D2", 
SMIS 143370, prin care se finanțează elaborarea documentației tehnico-economice 
pentru proiectul Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova "Modernizarea, 
reabilitarea si extinderea traseului Azuga-Bușteni-Gura Vitioarei, prin accesibilizarea 
golului alpin Munții Baiului si a drumurilor județene DJ 1051, DJ101T, DJ102, DJ 
100G". 

Prin implementarea proiectului, tronsoanele drumurilor județene vor beneficia 
de un profil nou, modernizat și reabilitat care va contribui la sporirea considerabilă a 
capacității portante, asigurând condiții de siguranță rutieră atât a locuitorilor, cât și a 
celor care tranzitează zona, utilizând acest drum cu deschidere către căile rutiere 
naționale și direct către cele europene care fac parte din rețeaua TEN-T. 

Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura conectivitatea între mai 
multe tronsoane de drumuri județene, începând din orașul Azuga, respectiv Bușteni, 
traversând Golul alpin Munții Baiului până la Trăisteni și continuând pe DJ 102I 
(Trăisteni – Teșila), DJ 101T (Teșila – Vărbilău), DJ 102 (Vărbilău – Poiana Vărbilău) 
și DJ 100G (Poiana Vărbilău – Gura Vitioarei), până în comuna Gura Vitioarei, 
reprezentând o variantă alternativă la DN 1. 

În conformitate cu Planul De Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova, în cadrul 
analizei deficiențelor infrastructurii de transport este identificat un grad ridicat de 
aglomerare a arterelor principale. S-a identificat ca problemă importantă faptul că 
traseele importante (DN 1, DN 1A) sunt aglomerate, cu blocaje locale. 

Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum omogen, în vederea 
asigurării infrastructurii de baza necesara cererii de transport în creștere, asigurând un 
grad ridicat de siguranța a traficului rutier cu următoarele rezultate si efecte pozitive 
așteptate: 

- reducerea timpului de călătorie si creșterea vitezei medii de deplasare; 
- îmbunătățirea condițiilor de siguranța a traficului rutier; 



- reducerea numărului de accidente precum și îmbunătățirea confortului în 
timpul călătoriei gestionând în același timp reducerea emisiilor de poluanți și impactul 
negativ asupra mediului înconjurător. 

Traseul propus spre modernizare si extindere este alcătuit din mai multe 
tronsoane de drumuri județene și asigura conectivitate directa cu rețeaua TEN-T intre 
Azuga, respectiv Bușteni si Gura Vitioarei. Traseul are o lungime de aproximativ 
89,911 km si asigura conectivitatea a 7 unități administrativ-teritoriale, circa 35.000 
locuitori, ceea ce va determina creșterea gradului de accesibilitate a localităților, 
fluidizarea traficului din si spre localitățile situate pe traseul propus. De asemenea, 
asigura premisele unui acces mai rapid intre localitățile situate in zona montana si 
submontana a județului si cu județele învecinate. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, 
respectiv,  

fără TVA, din care construcții montaj (C+M), în conformitate cu devizul general se 
prezintă astfel: 

Specificație 
Valoare fără TVA 
lei 

TVA lei 
Valoare inclusiv 
TVA 
lei 

Valoarea totală (INV), din care:    
Construcții-montaj (C+M)    

Lucrările de reabilitare și modernizare ale tronsoanelor de drumuri județene 
menționate au o lungime totală de 89,911 km și se identifică astfel:  

- DJ 100 G km 0+000 – km 5+067 pe o lungime de 5,067 km; 
- DJ 102 km 28+ 500 – km 33+313 pe o lungime de 4,813 km; 
- DJ 101T km 0+000 – km 27+780 pe o lungime de 27,780 km; 
- DJ 102I km 27+500 – km 64+300 pe o lungime de 36,800 km; 
- DJ 102I-1 km 0+000 – km 15+451 pe o lungime de 15,451 km. 
Se propune o durată de realizare a investiției de 48 luni, lucrarea putând fi astfel 

programată încât să se poată întrerupe pe timpul iernii când temperaturile scăzute nu 
permit realizarea lucrărilor. 

De aceea este necesar și nu poate fi amânat să se realizeze urgent această 
investiție de interes public. Obiectivele propuse a se realiza reprezintă priorităţi ale 
administraţiei judeţene şi au ca scop îmbunătăţirea infrastructurii și a serviciilor de apă 
și canalizare, precum și a serviciilor de sănătate pentru populație. 

Având în vedere prevederile Hotărârii  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, avizăm favorabil prezentul proiect de  hotărâre. 

 
 

Directia Proiecte cu Finanțare Externă 
p.Director Executiv, 

 












































































































































































































































































































































