
ROMÂNIA                                                                                
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea devizului general actualizat și a sumei de cofinanțare, în completarea sumei 

alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru obiectivul de 
investiții „REABILITARE DJ 102 I - VALEA DOFTANEI KM 35+100 - KM 37+620” 

 
Având în vedere: 

             - Referatul de aprobare nr. 29207/13.12.2022 al domnului Dumitru Tudone, 
Vicepresedinte al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul nr. 29208/13.12.2022 al 
Direcției Tehnice privind   aprobarea devizului general actualizat și a sumei de cofinanțare, în 
completarea sumei alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru 
obiectivul de investiții „REABILITARE DJ 102 I - VALEA DOFTANEI KM 35+100 - KM 
37+620”; 

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

- Prevederile art. 10 alin (4) 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; 

- Prevederile art. 10 alin. (5) din Normele metodologice pentru punere în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
Național de Dezvoltare Locală aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
            - Prevederile art. 5 alin. (3) si (4), art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2022 
privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor 
de concesiune/acordurilor-cadru; 
 - Amendamentul nr. 29963/20.12.2022;   
          În temeiul prevederilor art. 173  alin. (1) lit. b), 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 devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„REABILITARE DJ 102 I - VALEA DOFTANEI KM 35+100 - KM 37+620”, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  2  Se aprobă suma de 5.057,331,41 lei (cu TVA), reprezentând suma de cofinanțare, 
în completarea sumei alocată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, 
necesară obiectivului de investiții menționat la art.1. 

Art. 3 La data prezentei prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Prahova nr. 
6/27.01.2021 și nr. 172/13.07.2022 încetează. 

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 
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REFERAT DE APROBARE  
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a sumei de cofinanțare, în 

completarea sumei alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru 
obiectivul de investiții 

„REABILITARE DJ 102 I - VALEA DOFTANEI KM 35+100 - KM 37+620” 
 
 

Realizarea obiectivului de investitii „ REABILITARE DJ 102 I - VALEA DOFTANEI; KM 

35+100 - KM 37+620" reprezinta un proiect prioritar care conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

prin asigurarea serviciilor publice elementare de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor. 

Prin contractul nr. 1085/20.02.2018 (inregistrat la Consiliul judetean Prahova sub nr. 

5101/5.03.2018), incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei si 

Consiliul Judetean Prahova, s-a aprobat finantarea obiectivului de investiții „ REABILITARE DJ 

102 I - VALEA DOFTANEI; KM 35+100 - KM 37+620"  prin programul PNDL, in valoare de 

11.262.141,00 lei cu TVA. 

Ca urmare a finalizarii procedurii de achizitie publica, a fost incheiat contractul de proiectare si 

executie nr. 13236/21.06.2019 cu Asocierea SC CONI SRL - lider de asociere, SC ROUTTE 

CONSTRUCT SRL- asociat, iar in data de 3.07.2019 a fost emis ordinul de incepere al contractului. 

La data publicarii Ordonanţei de Urgenţă nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor 

de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru,  lucrarile se 

aflau in curs de executie.  

In termenul prevazut la art. 4 alin (1) din OUG 47/2022, executantul a depus prin adresa nr.  

709/27.04.2022  si nr. 11311/16.05.2022  solicitare privind ajustarea valorii aferente restului ramas 

de executat, prin utilizarea formulei si a cerolorlalte prevederi din ordonanta.  

Astfel, autoritatea contractanta a incheiat in termenul prevazut la art. 4, alin (3) din OUG 

47/2022, actul aditional nr. 2/10.06.2022, ce contine ca anexe urmatoarele documente: 

- restul ramas de executat in luna aprilie 2022, cantitativ; 

- restul ramas de executat in luna aprilie 2022, valoric, in suma de 9.392.541,49 lei cu TVA; 

- profitul exprimat procentual – 0,94%; 

-profitul exprimat valoric, in suma de 88.468,21 lei cu TVA; 

-data de referinta prevazuta la art 3, alin (4) din O.U.G. 47/2022 ( Anuntul de participare din care 

reiese luna anterioara datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire 



publicata), data limita de depunere a ofertelor este  4.03.2019 si  luna anterioara  datei limita de 

depunere a ofertelor este luna Februarie 2019; 

- indicele de cost in constructii total ICC, aferent lunii februarie 2019, este de 130,6. 

Tinand cont de datele prezentate mai sus si de formula de calcul prevazuta la art. 3, alin (4) 
din OUG 47/2022, si anume: 

  
    unde:   
Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;  
Vo = 9.392.541,49 lei cu TVA; 
p = 0,94%; 
a= 0; 
ICCn = 180,4  (aferent lunii Septembrie 2022); 
ICCdata referinţă = 130,6 
 
Valoarea actualizata  Va = 9.392.541,49 x [(1-0,0094) x 180,4/130,6 + 0,0094] = 12.867.781,84 lei 
cu TVA 
Diferenta de suma necesara finalizarii executiei obiectivului, ca urmare a aplicarii formulei de 

ajustare = 12.867.781,84 - 9.392.541,49 = 3.475.240,35 lei cu TVA. 

Conform contractului de finantare nr. 1085/20.02.2018 (inregistrat la Consiliul judetean 

Prahova sub nr. 5101/5.03.2018), incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si 

Administratiei si Consiliul Judetean Prahova, s-a aprobat finantarea obiectivului de investiții „ 

REABILITARE DJ 102 I - VALEA DOFTANEI; KM 35+100 - KM 37+620"  prin programul 

PNDL, in valoare de 11.262.141,00 lei cu TVA.  

Valoarea estimată, în baza actualizării devizului general pentru lucrările eligibile, a fi finanțate 
prin programul PNDL II, este de 3.353.063,26 lei (cu TVA), iar cheltuielile neeligibile in valoare 
estimata de 5.057.331,41 lei cu TVA, vor fi suportate din bugetul propriu al Consiliului Județean 
Prahova sau alte surse de finantare. 

Având în vedere cele prezentate supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind 

aprobarea devizului general actualizat și a sumei de cofinanțare, în completarea sumei alocate prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții 

„REABILITARE DJ 102 I - VALEA DOFTANEI KM 35+100 - KM 37+620”. 

                                

 
                                                  VICEPRESEDINTE,  
                                                 DUMITRU TODONE 
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RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a sumei de cofinanțare, în 

completarea sumei alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru 
obiectivul de investiții 

„REABILITARE DJ 102 I - VALEA DOFTANEI KM 35+100 - KM 37+620” 
 
 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă 

naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, 

tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

Prin contractul nr. 1085/20.02.2018 (inregistrat la Consiliul judetean Prahova sub nr. 

5101/5.03.2018), incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei si 

Consiliul Judetean Prahova, s-a aprobat finantarea obiectivului de investiții „ REABILITARE DJ 

102 I - VALEA DOFTANEI; KM 35+100 - KM 37+620"  prin programul PNDL, in valoare de 

11.262.141,00 lei cu TVA. 

Ca urmare a finalizarii procedurii de achizitie publica, a fost incheiat contractul de proiectare si 

executie nr. 13236/21.06.2019 cu Asocierea SC CONI SRL - lider de asociere, SC ROUTTE 

CONSTRUCT SRL- asociat, iar in data de 3.07.2019 a fost emis ordinul de incepere al contractului. 

La data publicarii Ordonanţei de Urgenţă nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor 

de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru,  lucrarile se 

aflau in curs de executie.  

In termenul prevazut la art. 4 alin (1) din OUG 47/2022, executantul a depus prin adresa nr.  

709/27.04.2022  si nr. 11311/16.05.2022  solicitare privind ajustarea valorii aferente restului ramas 

de executat, prin utilizarea formulei si a cerolorlalte prevederi din ordonanta.  

Astfel, autoritatea contractanta a incheiat in termenul prevazut la art. 4, alin (3) din OUG 

47/2022, actul aditional nr. 2/10.06.2022, ce contine ca anexe urmatoarele documente: 

- restul ramas de executat in luna aprilie 2022, cantitativ; 

- restul ramas de executat in luna aprilie 2022, valoric, in suma de 9.392.541,49 lei cu TVA; 

- profitul exprimat procentual – 0,94%; 

-profitul exprimat valoric, in suma de 88.468,21 lei cu TVA; 

-data de referinta prevazuta la art 3, alin (4) din O.U.G. 47/2022 ( Anuntul de participare din care 

reiese luna anterioara datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire 



publicata), data limita de depunere a ofertelor este  4.03.2019 si  luna anterioara  datei limita de 

depunere a ofertelor este luna Februarie 2019; 

- indicele de cost in constructii total ICC, aferent lunii februarie 2019, este de 130,6. 

Tinand cont de datele prezentate mai sus si de formula de calcul prevazuta la art. 3, alin (4) 
din OUG 47/2022, si anume: 

  
    unde:   
Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;  
Vo = 9.392.541,49 lei cu TVA; 
p = 0,94%; 
a= 0; 
ICCn = 180,4  (aferent lunii Septembrie 2022); 
ICCdata referinţă = 130,6 
 
Valoarea actualizata  Va = 9.392.541,49 x [(1-0,0094) x 180,4/130,6 + 0,0094] = 12.867.781,84 lei 
cu TVA 
Diferenta de suma necesara finalizarii executiei obiectivului, ca urmare a aplicarii formulei de 

ajustare = 12.867.781,84 - 9.392.541,49 = 3.475.240,35 lei cu TVA. 

Conform contractului de finantare nr. 1085/20.02.2018 (inregistrat la Consiliul judetean 

Prahova sub nr. 5101/5.03.2018), incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si 

Administratiei si Consiliul Judetean Prahova, s-a aprobat finantarea obiectivului de investiții „ 

REABILITARE DJ 102 I - VALEA DOFTANEI; KM 35+100 - KM 37+620"  prin programul 

PNDL, in valoare de 11.262.141,00 lei cu TVA.  

Valoarea estimată, în baza actualizării devizului general pentru lucrările eligibile, a fi finanțate 
prin programul PNDL II, este de 3.353.063,26 lei (cu TVA), iar cheltuielile neeligibile in valoare 
estimata de 5.057.331,41 lei cu TVA, vor fi suportate din bugetul propriu al Consiliului Județean 
Prahova sau alte surse de finantare. 

Față de cele prezentate, avizam favorabil prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general actualizat și a sumei de cofinanțare, în completarea sumei alocate prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții „REABILITARE DJ 102 

I - VALEA DOFTANEI KM 35+100 - KM 37+620”. 

 

 
 

        DIRECTOR EXECUTIV, 
Daniel Minculescu 
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DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT  
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„REABILITARE DJ 102 I - VALEA DOFTANEI KM 35+100 - KM 37+620”. 
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