
ROMÂNIA                                                             
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico – economici și a 

devizului general pentru obiectivul de investiții 
 „VARIANTĂ OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI” 

 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 27183/22.11.2022 al domnului Iulian Dumitrescu, Președinte 

al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul nr. 27184/22.11.2022 al Direcției Tehnice 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA 
DOFTANEI”; 

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

- Prevederile Hotărârii 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. 21544/21.09.2022 al Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din cadrul 
Consiliului Județean Prahova; 
         În temeiul prevederilor art. 173,  alin. (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit.f), alin. 5 lit. (l), 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 Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ 
OCOLITOARE BĂNEȘTI–VALEA DOFTANEI”, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„VARIANTĂ OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI”, conform Anexei nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ 
OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI”, conform Anexei nr. 3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE 

Iulian Dumitrescu 
CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL, 
     Hermina-Adi Bîgiu 
 
 

Ploieşti, 21 decembrie 2022 
 
Nr. 437 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Nr. 27183/22.11.2022 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor 

indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții:  
”VARIANTA OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI” 

 
 
 

   Comuna Valea Doftanei este situată în partea de Nord – Vest a județului 
Prahova, la poalele Munților Baiului și Grohotiș (masibvele cele mai vestice ale Curburii din 
cadrul Carpaților Orientali), în zona cursului superior al râului Dopftana, de la care își trage 
denumirea. Este deservită de drumul județean DJ 102 I, care o leagă spre sud de comuna 
Șotrile și de municipiul Câmpina, unde se termină în DN 1. La Nord de Trăisteni, acest drum 
județean se continuă cu un drum forestier, dar un proiect al Consiliului Județean Prahova 
vizează continuarea acestui drum până la Săcele (județul Brașov), de cealaltă parte a 
Carpaților Orientali. Din DJ 102 I, la Teșila, se ramifică DJ 101 S care duce spre Secăria și 
Comarnic (unde se termină tot in DN 1) și DJ 101 T, un drum nemodernizat care duce prin 
păduri, spre Bertea. 
  Comuna Bănești este așezată pe râul Doftana, la vărsarea acestuia în Prahova, 
la aproximativ 30 km Nord – Vest de Ploiești și 3 km Sud – est de Câmpina. Comuna este 
traversată de drumul național DN 1, care leagă Ploieștiul (reședință de județ) de Brașov. Din 
acest drum, la Bănești, se ramifică drumul județean DJ 100 D, care trece prin Urleta și duce 
spre Scorțeni. 
  Varianta ocolitoare Bănești – Valea Doftanei pornește din drumul național DN 
1 (E 60) și trece prin Câmpina și comunele Bănești, Telega, Brebu, Șotrile, Valea Doftanei 
și se intersectează cu DJ 102 I după localitatea Valea Doftanei. 
  Varianta ocolitoare ce face obiectul documentației, are o lungime totală de 
aproximativ 35,8 km, din care aproximatic 16 km traseu drum nou. 
  Traseul Variantei Ocolitoare Bănești – Valea Doftanei va putea fi folosit ca o 
alternativă a drumului Național DN 1 pentru a ajunge la Brașov. Tronsonul care face obiectul 
documentației se finalizează la intersecția cu drumul județean DJ 102 I, tronson ce 
traversează munții Baiului (Gârbova) prin pasul Predețul (altitudine 1285) și face legătura 
cu județul Brașov. 
  În Studiul de fezabilitate sunt prezentate 2 variante de traseu pentru realizarea 
Variantei ocolitoare și anume: 
  Varianta 1, recomandată atât de proiectant cât și de experții tehnici, are valoarea 
din Devizul General de 1.209.196.950,312 lei cu TVA. 



  Varianta de traseu soluția 2 are valoarea din Devizul General de 
1.611.703.021,866 lei cu TVA. 
  Prezentul proiect de hotărâre propune spre aprobare Studiul de Fezabilitate, 
principalii indicatori tehnico – economici și devizul general pentru obiectivul de investiții 
”VARIANTA OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI”. 

Finanțarea lucrărilor se va realiza din bugetul local, bugetul de stat și din alte 
surse de finanțare legal constituite. 
  Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico – 
economici și a devizului general, pentru obiectivul de investiții: ”VARIANTA 
OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI”, în varianta 1 de lucrări propusă atât de 
proiectant cât și de experții tehnici. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 27.184/22.11.2022 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor tehnico 

– economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții:  
”VARIANTA OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI” 

 
 
   Comuna Valea Doftanei este situată în partea de Nord – Vest a județului 
Prahova, la poalele Munților Baiului și Grohotiș (masibvele cele mai vestice ale Curburii din 
cadrul Carpaților Orientali), în zona cursului superior al râului Dopftana, de la care își trage 
denumirea. Este deservită de drumul județean DJ 102 I, care o leagă spre sud de comuna 
Șotrile și de municipiul Câmpina, unde se termină în DN 1. La Nord de Trăisteni, acest drum 
județean se continuă cu un drum forestier, dar un proiect al Consiliului Județean Prahova 
vizează continuarea acestui drum până la Săcele (județul Brașov), de cealaltă parte a 
Carpaților Orientali. Din DJ 102 I, la Teșila, se ramifică DJ 101 S care duce spre Secăria și 
Comarnic (unde se termină tot in DN 1) și DJ 101 T, un drum nemodernizat care duce prin 
păduri, spre Bertea. 
  Comuna Bănești este așezată pe râul Doftana, la vărsarea acestuia în Prahova, 
la aproximativ 30 km Nord – Vest de Ploiești și 3 km Sud – est de Câmpina. Comuna este 
traversată de drumul național DN 1, care leagă Ploieștiul (reședință de județ) de Brașov. Din 
acest drum, la Bănești, se ramifică drumul județean DJ 100 D, care trece prin Urleta și duce 
spre Scorțeni. 
  Varianta ocolitoare Bănești – Valea Doftanei pornește din drumul național DN 
1 (E 60) și trece prin Câmpina și comunele Bănești, Telega, Brebu, Șotrile, Valea Doftanei 
și se intersectează cu DJ 102 I după localitatea Valea Doftanei. 
  Varianta ocolitoare ce face obiectul documentației, are o lungime totală de 
aproximativ 35,8 km, din care aproximativ 16 km traseu de drum nou. 
  Traseul Variantei Ocolitoare Bănești – Valea Doftanei va putea fi folosit ca o 
alternativă a drumului Național DN 1 pentru a ajunge la Brașov. Tronsonul care face obiectul 
documentației se finalizează la intersecția cu drumul județean DJ 102 I, tronson ce 
traversează munții Baiului (Gârbova) prin pasul Predeluț (altitudine 1285) și face legătura 
cu județul Brașov. 
  Viabilitatea variantei ocolitoare are ca scop realizarea unei legături 
suplimentare între partea de sud și partea centrală a țării și implicit descongestionarea 



traficului de pe drumurile naționale DN 1 și DN 1 A, foarte solicitate din acest punct de 
vedere. 
  În Studiul de fezabilitate sunt prezentate 2 variante de traseu pentru realizarea 
Variantei ocolitoare și anume: 
  Varianta 1, recomandată atât de proiectant cât și de experții tehnici, are valoarea 
din Devizul General de 1.209.196.950,312 lei cu TVA. 
  Varianta de traseu soluția 2 are valoarea din Devizul General de 
1.611.703.021,866 lei cu TVA. 

 Prezentul proiect de hotărâre propune spre aprobare Studiul de 
Fezabilitate, principalii indicatori tehnico – economici și devizul general pentru obiectivul 
de investiții ”VARIANTA OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI” 

Finanțarea lucrărilor se va realiza din bugetul local, bugetul de stat și din alte 
surse de finanțare legal constituite. 

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 Studiului de 
Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții ”VARIANTA OCOLITOARE BĂNEȘTI–VALEA DOFTANEI”, în 
varianta 1 de lucrări propusă atât de proiectant cât și de experții tehnici. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DANIEL MINCULESCU 

 



ROMÂNIA        ANEXA nr. 1 
JUDEŢUL PRAHOVA      LA HOTĂRÂREA NR. ....... 
CONSILIUL JUDEŢEAN      DIN DATA DE. .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIUL DE FEZABILITATE AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
”VARIANTA OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI” 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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

Indicatorii Tehnico–Economici pentru obiectivul: 
”VARIANTA OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI” 

 
 
 
 
Beneficiar:     - Județul Prahova 
 
Autoritate contractantă:  - Consiliul Județean Prahova 
 
Amplasament:    - drumuri: din DN 1, DJ 102 I 
 
Valoarea totală în lei:   1.209.196.950,312 lei cu TVA 
din care: C+M:         1.000.896.238,788 lei cu TVA 
 

Indicatori tehnici 

─ Lungime variantă ocolitoare:   35.812 ml; 
─ suprafață carosabil    286.496,00 mp; 
─ lungime șanțuri/rigole betonate  66.402,00 ml, 
─ podețe transversale   70 buc; 
─ străzi laterale    70 buc; 
─ parcări scurtă durată   6 buc; 
─ accese la proprietăți    180 buc; 
─ lucrări de consolidare   6.244 ml; 
 Lucrări noi    2.153 ml; 
 Consolidări și reparații  4.091 ml; 
─ lucrări poduri, pasaje și viaducte 17 buc 
 Strucuri noi    14 buc 
 Consolidări și reparații structuri existente 3 buc 
 
 Finanţarea obiectivului: buget local/buget de stat, alte surse de finanțare 
constituile legal 
 



ROMÂNIA        ANEXA nr. 3 
JUDEŢUL PRAHOVA      LA HOTĂRÂREA NR. ....... 
CONSILIUL JUDEŢEAN      DIN DATA DE. .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIZUL GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
”VARIANTA OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI” 








