
ROMÂNIA                                                                                         
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                     
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 

102I – L=0,500 km, DJ 101R – L=0,100 km și DJ 207 – L=0,035 km, municipiul 
Câmpina” 

 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 29134/13.12.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean 
Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, și Raportul nr. 29136/13.12.2022 al Direcției Tehnice, 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 102I – 
L=0,500 km, DJ 101R – L=0,100 km și DJ 207 – L=0,035 km, municipiul Câmpina”;  

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

- Prevederile art. 9 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; 

- Avizul nr. 28378/05.12.2022 al Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din cadrul 
Consiliului Județean Prahova; 

- În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit.b), alin.(3) lit.f), 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 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru 
obiectivul de investiții „Refacere DJ 102I – L=0,500 km, DJ 101R – L=0,100 km și DJ 207 
– L=0,035 km, municipiul Câmpina”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de invested 
„Refacere DJ 102I – L=0,500 km, DJ 101R – L=0,100 km și DJ 207 – L=0,035 km, 
municipiul Câmpina”, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 

      
     PREŞEDINTE, 

 Iulian Dumitrescu 
                                                                                                                                                                                                                    
CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                                   SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                         Hermina Adi Bîgiu  
 

Ploiești, 21 decembrie 2022      
                  
Nr. 436 



 
 
ROMÂNIA                                                                     ANEXA  NR. 1 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                 la Hotărârea nr. _________ 
CONSILIUL  JUDEȚEAN                                           din ____________________ 
             

 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții: 

  
„Refacere DJ 102I – L=0,500 km, DJ 101R – L=0,100 km și DJ 207 – L=0,035 km, municipiul 

Câmpina” 
Întocmit de proiectant în conformitate cu HG 907/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA                                                                     ANEXA  NR. 2 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                 la Hotărârea nr. _________ 
CONSILIUL  JUDEȚEAN                                           din ____________________ 
 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
„Refacere DJ 102I – L=0,500 km, DJ 101R – L=0,100 km și DJ 207 – L=0,035 km,  

municipiul Câmpina” 
 
BENEFICIAR: 
AUTORITATE CONTRACTANTĂ: 
AMPLASAMENT: 
 
 
FINANȚAREA INVESTIȚIEI: 
 

 
Județul Prahova 
Consiliul Județean Prahova 
Municipiul Câmpina, județul Prahova, DJ 102I – 
L=0,500km, DJ 101R – L= 0,100km, DJ 207 – 
L=0,100km 
Bugetul local/alte surse de finanțare legal constituite 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei „Refacere DJ 102I – L=0,500 km, DJ 
101R – L=0,100 km și DJ 207 – L=0,035 km, municipiul Câmpina” 
INDICATORI ECONOMICI: 
 
Valoarea investiției (inclusiv TVA):      16.614.669,40 lei 
Valoare C+M (inclusiv TVA):               15.326.028,84 lei 
Structurată astfel: 
 
DJ 102I 
 
INDICATORI ECONOMICI: 
Valoarea investiției (inclusiv TVA):      8.168.273,43 lei 
Valoare C+M (inclusiv TVA):               7.548.218,76 lei 
 
INDICATORI TEHNICI: 

- zid de sprijin cu piloți forați – L=15 m, D=600 mm, dispuși pe 2 rânduri; 
- lucrări de decolmatare și reparații a podețelor existente; 
- refacerea captărilor de ape pluviale în șanțuri impermeabilizate și îndepărtarea acestora în 
afara sectorului afectat de degradare; 
- refacere fundație drum pe tot tronsonul afectat de alunecare L=500 m; 
- structură ruțieră fexibilă pentru refacere drumpe L=500 m: 
     -strat uzură beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70 – 4 cm, 
     -strat de legătură din beton asfaltic BADPC 22,4 leg 50/70 – 6 cm, 
     -strat fundație piatră spartă cu imprimare și fără innoroire – 25 cm, 
     -geogrilă biaxială cu noduri rigide rezistență 40 kN/m, 
     -strat fundație balast – 70 cm, 
     - pat drum existent compactat 97% Proctor.  
- consolidarea se va realiza pe o lungime care tine cont de o încastrare la extremități de 
min.10m.  

DURATA:  3 luni 
 
DJ 101R 
 
INDICATORI ECONOMICI: 
Valoarea investiției (inclusiv TVA):      7.158.841,48 lei 
Valoare C+M (inclusiv TVA):               6.649.085,06 lei 



 
INDICATORI TEHNICI: 

- zid de sprijin cu piloți forați – L=16 m, D=800 mm, dispuși pe 2 rânduri; 
- refacere acostament drum pe L=100 m 
- refacerea captărilor de ape pluviale în șanțuri impermeabilizate și îndepărtarea acestora în 
afara sectorului afectat de degradare; 
- refacere fundație drum pe tot tronsonul afectat de alunecare L=100 m; 
- ruțieră flexibilă pentru refacere drum pe L=100 m: 
     -strat uzură beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70 – 4 cm, 
     -strat de legătură din beton asfaltic BADPC 22,4 leg 50/70 – 6 cm, 
     -strat fundație piatră spartă cu imprimare și fără innoroire – 25 cm, 
     -geogrilă biaxială cu noduri rigide rezistență 40 kN/m, 
     -strat fundație balast – 70 cm, 
     -pat drum existent compactat 97% Proctor.  
- consolidarea se va realiza pe o lungime care tine cont de o încastrare la extremități de 
min.10m.  

DURATA:  3 luni 
 
 
DJ 207 
 
INDICATORI ECONOMICI: 
Valoarea investiției (inclusiv TVA):      1.336.271,69 lei 
Valoare C+M (inclusiv TVA):               1.128.725,01 lei 
 
INDICATORI TEHNICI: 
  - casetă în corpul drumului la h=1,50-2,00 m; 

- zid de sprijin cu piloți forați – D=600 mm, dispuși pe 2 rânduri; 
- refacere acostament drum pe L=35 m 
- refacerea captărilor de ape pluviale în șanțuri impermeabilizate și îndepărtarea acestora în 
afara sectorului afectat de degradare; 
- parapet metallic de protecție grindă; 
- structură ruțieră flexibilă pentru refacere drum pe L=35 m: 
     -strat uzură beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70 – 4 cm, 
     -strat de legătură din beton asfaltic BADPC 22,4 leg 50/70 – 6 cm, 
     -strat fundație piatră spartă cu imprimare și fără innoroire – 25 cm, 
     -geogrilă biaxială cu noduri rigide rezistență 40 kN/m, 
     -strat fundație balast – 70 cm, 
     - pat drum existent compactat 97% Proctor.  
- consolidarea se va realiza pe o lungime care tine cont de o încastrare la extremități de 
min.10m.  

DURATA:  3 luni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  
CONSILIUL  JUDEȚEAN    
PRESEDINTE 
Nr. 29134/13.12.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 102I – 
L=0,500 km, DJ 101R – L=0,100 km și DJ 207 – L=0,035 km, municipiul Câmpina” 

 
 

Cantitatea și calitatea infrastructurii de transport, bazate pe investițiile în domeniu, precum și 
gradul de acces la aceasta, reflectă gradul de civilizație, deopotrivă cu disponibilitatea de evoluție și 
creștere economică. În actualele condiții este necesar ca dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
locale și regionale de transport să ia în considerare dinamica redusă a dezvoltării economice în zonele 
unde acest tip de infrastructură este slab dezvoltată. Siguranța rutieră reprezintă și ea o problemă pe 
drumurile județene. 

Urmare a precipitațiilor abundente care au căzut pe teritoriul administrativ al municipiului 
Câmpina, acestea au afectat drumurile județene DJ 102I, DJ 101R și DJ 207 , care au o structură rutieră 
alcătuită din îmbrăcăminți asfaltice.  

Drumul județean DJ 102I – zona fostei fabrici 21 Decembrie, este afectat de alunecări de teren pe 
o lungime de circa 500 m. Drumul județean DJ 101R – bulevardul Carol I, este afectat de mai multe 
alunecări de teren pe o lungime de circa 100 m. Drumul judetean DJ 207 – la 800 m de Spitalul de 
Psihiatrie Voila, este afectat de alunecări de teren pe o lungime de circa 35 m. Circualția în zonele 
menționate se desfășoară cu dificultate, existând pericolul sporit de producere a accidentelor. Evoluția 
fenomenului de instabilitate poate duce la întreruperea circulației auto. 

Potrivit Raportului de Expertiză Tehnică, sunt necesare lucrări de stabilitate a celor trei drumuri 
județene, însoțite de lucrări de captare și drenare a lacurilor (sau fostelor lacuri) de la partea superioară 
a terenului, pentru a nu mai permite apelor pluviale să se infiltreze în substrat și să alimenteze 
degradările. 

Pe baza recomandărilor din Raportul de Expertiză Tehnică, Consiliul Județean Prahova a 
considerat oportună elaborarea de către SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL, a Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.). 

Lucrările care fac obiectul proiectului se încadrează în categoria “C” – lucrări de importanță 
normală, determinate conform HG 766/1997. 
         Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre 
privind aprobarea privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 
(D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere 
DJ 102I – L=0,500 km, DJ 101R – L=0,100 km și DJ 207 – L=0,035 km, municipiul Câmpina” 
. 
                                                                
 
                                                               PRESEDINTE,  
                                                             Iulian Dumitrescu 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  
DIRECTIA TEHNICA 
Nr. 29136/13.12.2022 
 

RAPORT 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 102I – 
L=0,500 km, DJ 101R – L=0,100 km și DJ 207 – L=0,035 km, municipiul Câmpina” 

 
Urmare a precipitațiilor abundente care au căzut pe teritoriul administrativ al municipiului 

Câmpina, acestea au afectat drumurile județene DJ 102I, DJ 101R și DJ 207 , care au o structură rutieră 
alcătuită din îmbrăcăminți asfaltice.  

Drumul județean DJ 102I – zona fostei fabrici 21 Decembrie, este afectat de alunecări de teren pe 
o lungime de circa 500 m. Drumul județean DJ 101R – bulevardul Carol I, este afectat de mai multe 
alunecări de teren pe o lungime de circa 100 m. Drumul judetean DJ 207 – la 800 m de Spitalul de 
Psihiatrie Voila, este afectat de alunecări de teren pe o lungime de circa 35 m. Circualția în zonele 
menționate se desfășoară cu dificultate, existând pericolul sporit de producere a accidentelor. Evoluția 
fenomenului de instabilitate poate duce la întreruperea circulației auto. 

Potrivit Raportului de Expertiză Tehnică, sunt necesare lucrări de stabilitate a celor trei drumuri 
județene, însoțite de lucrări de captare și drenare a lacurilor (sau fostelor lacuri) de la partea superioară 
a terenului, pentru a nu mai permite apelor pluviale să se infiltreze în substrat și să alimenteze 
degradările. 

DJ 207: lucrări execuție terasamente, consolidare drum cu piloți forați D=600 mm dispuși pe 2 
rânduri, discontinuu, din beton armat, amplasat în aval de drum, considerați încastrați în terenul  bun de 
fundare pe o lungine de 40-60 ml. Consolidarea este compusă din 4 tronsoane de grinzi. 

DJ 102I: lucrări execuție terasamente, colectare și drenare apa, consolidare drum cu piloți forați, 
L=15m, dispuși pe 2 rânduri cu D=600 mm, din beton armat, amplasat în aval de drum, pentru 
stabilizarea acestuia, piloții se vor încastra în roca de bază pe o adâncime de  minim 6 m, pe o lungime 
de 232 ml. Consolidarea este compusă din 20 de tronsoane de grinzi. 

DJ 101R: lucrări execuție terasamente, colectare și drenare apa, consolidare drum cu piloți forați, 
L=16m, dispuși pe 2 rânduri cu D=800 mm, din beton armat, amplasat în aval de drum, pentru 
stabilizarea acestuia, piloții se vor încastra în roca de bază pe o adâncime de  minim 6 m, pe o lungime 
de 116 ml. Consolidarea este compusă din 10 de tronsoane de grinzi. 

Pe baza recomandărilor din Raportul de Expertiză Tehnică, Consiliul Județean Prahova a 
considerat oportună elaborarea de către SC DRAGOCAD GEOMETRY SRL, a Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.). 

Elaborarea documentațiilor s-a realizat în conformitate cu 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 și a Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
         Finantarea obiectivului se va realiza din bugetul local si din alte surse de finantare legal 
constituite. 

Avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Refacere DJ 102I – L=0,500 km, DJ 101R – L=0,100 km și DJ 207 – 
L=0,035 km, municipiul Câmpina” 

 
                                            DIRECTOR EXECUTIV  
                                                 Daniel Minculescu 
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