
ROMÂNIA               
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului                    

general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului de investiții 

„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” 
 

Având în vedere : 
           - Referatul de aprobare nr. 4162/16.02.2023 al domnului Iulian Dumitrescu, 
Președinte al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul comun  nr. 
4163/16.02.2023  al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă și al Direcției Tehnică 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului general 
actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”; 

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

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordinul nr. 2708 din 18 octombrie 2022 privind modificarea și 
completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 1333/2021; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 260/16.11.2021 privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “VARIANTĂ 
OCOLITOARE MIZIL“; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 360/31.10.2022 privind 
actualizarea principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general 
actualizat, precum și aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate 
de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE 
MIZIL” 

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 Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1  Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”, conform Anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2  Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 

„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”, conform Anexei nr. 2 care face parte     
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3  Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local al județului Prahova 
cu suma de 44.198.476,70 lei cu TVA reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate 
de la bugetul local. 

Art. 4  La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
360/31.10.2022 își încetează aplicabilitatea. 

Art. 5  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
 SECRETAR GENERAL, 

Hermina-Adi Bîgiu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
Ploiești, 17 februarie 2023 
 
Nr. 36 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 4162/16.02.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – 

economici, a devizului                    general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții 

„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” 
 

Transporturile reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale procesului de 
integrare europeană, fiind strâns legate de crearea și finalizarea pieței interne, care promovează 
ocuparea forței de muncă și creșterea economică. 

Obiectivul general al investiției “Variantă Ocolitoare Mizil” îl constituie preluarea 
fluxurilor majore care tranzitează orașul Mizil, în scopul fluidizării traficului urban prin 
reducerea timpului de transport, diminuarea blocajelor rutiere, devierea traficului greu din 
centru și traversarea orașului, în condiții de siguranță a circulației. 

Oportunitatea, necesitatea și urgența realizării unei investiții în infrastructura rutieră de 
interes județean este dată de încărcarea excesivă a structurii rutiere existente, care sufocă 
traficul din orașul Mizil. 

Beneficiile acestei investiții sunt numeroase, dintre acestea cele mai importante ar fi:  
- devierea traficului de mare tonaj, 
- îmbunătățirea conectivității rutiere în zona urbană funcțională, 
- extinderea intravilanului localității 
Pentru asigurarea unor condiții optime de desfășurare a circulației, este necesară 

separarea traficului de tranzit de cel local, printr-o cale de comunicație rutieră care să ocolească 
orașul. Această variantă ocolitoare trebuie sa fie dimensionată în conformitate cu prevederile 
specifice, în funcție de volumele de trafic din zonă. 

Orașul Mizil devine tot mai greu de traversat, centura ocolitoare a acestuia fiind o 
prioritate a administrației locale și județene. 

Traseul propus va avea o lungime de L=7,466 km, lățime parte carosabilă de 7,00m, 
intersecții cu drumurile DN 1B, DJ 102 K, DJ 100 H și două poduri la km 4+100 peste râul 
Tohănenca și km 5+700 peste râul Ghighiu 

Intersecția propusă cu DN 1B va fi de tip intersecție giratoare, iar traseul se va desfășura 
preponderent în zona drumului de exploatare existent, pe zone neconstruite.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 260/16.11.2021 s–a aprobat Studiul de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”VARIANTA OCOLITOARE MIZIL”.  

Devizul general actualizat și indicatorii tehnico- economici au fost aprobați prin 
Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 360/31.10.2022, acesta nefiind  elaborat în 
conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2708 din 18 octombrie 2022 privind modificarea și 
completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel 
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Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației nr. 1333/2021, anexele 2.1 si 2.2 (a-d), cu modificările și completările 
ulterioare, pentru parcurgerea etapei de precontractare a contractului de finanțare este necesară 
transmiterea documentelor în forma solicitată de finanțator. 

Se impune astfel adoptarea unei hotărâri de actualizare a documentelor care fac parte 
din anexă în regim extraordinar, Hotărârea Consiliului Județean Prahova Nr. 360/31.10.2022 
încetându-și efectele prin adoptarea acestei hotărâri. 

Prezentul proiect de hotărâre propune spre aprobare principalii indicatori tehnico – 
economici, devizul general actualizat și cheltuielile finanțate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” în conformitate 
cu cerințele Ordinului nr. 2708 din 18 octombrie 2022 privind modificarea și completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", 
cu modificările și completările ulterioare.  

Devizul General elaborat este actualizat de către proiectant la valoarea de 
113.420.983,57 lei cu TVA, din care C+M 100.040.752,72 lei cu TVA, ca urmare a modificării 
valorilor în sensul creșterii acestora raportate la variațiile de preț ale IMC, indici statistici ai 
INS și legislația în vigoare.   

Finanțarea lucrărilor se va realiza din bugetul local, bugetul de stat și din alte surse de 
finanțare legal constituite, contribuția județului Prahova va fi în valoare de 44.198.476,70  lei 
cu TVA.  

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 
aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului general actualizat și a 
cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții: 

„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”. 
 

 
PREȘEDINTE, 

IULIAN DUMITRESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE 
EXTERNĂ 
DIRECȚIA TEHNICĂ 
Nr. 4163/16.02.2023 

 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – 

economici, a devizului                    general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții 

„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” 
 

 
Transporturile reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale procesului de 

integrare europeană, fiind strâns legate de crearea și finalizarea pieței interne, care promovează 
ocuparea forței de muncă și creșterea economică. 

Obiectivul general al investiției “Variantă Ocolitoare Mizil” îl constituie preluarea 
fluxurilor majore care tranzitează orașul Mizil, în scopul fluidizării traficului urban prin 
reducerea timpului de transport, diminuarea blocajelor rutiere, devierea traficului greu din 
centru și traversarea orașului, în condiții de siguranță a circulației. 

Oportunitatea, necesitatea și urgența realizării unei investiții în infrastructura rutieră de 
interes județean este dată de încărcarea excesivă a structurii rutiere existente, care sufocă 
traficul din orașul Mizil. 

Beneficiile acestei investiții sunt numeroase, dintre acestea cele mai importante ar fi:  
- devierea traficului de mare tonaj, 
- îmbunătățirea conectivității rutiere în zona urbană funcțională, 
- extinderea intravilanului localității 
Pentru asigurarea unor condiții optime de desfășurare a circulației, este necesară 

separarea traficului de tranzit de cel local, printr-o cale de comunicație rutieră care să ocolească 
orașul. Această variantă ocolitoare trebuie sa fie dimensionată în conformitate cu prevederile 
specifice, în funcție de volumele de trafic din zonă. 

Orașul Mizil devine tot mai greu de traversat, centura ocolitoare a acestuia fiind o 
prioritate a administrației locale și județene. 

Traseul propus va avea o lungime de L=7,466 km, lățime parte carosabilă de 7,00m, 
intersecții cu drumurile DN 1B, DJ 102 K, DJ 100 H și două poduri la km 4+100 peste râul 
Tohănenca și km 5+700 peste râul Ghighiu 

Intersecția propusă cu DN 1B va fi de tip intersecție giratoare, iar traseul se va desfășura 
preponderent în zona drumului de exploatare existent, pe zone neconstruite.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 260/16.11.2021 s–a aprobat Studiul de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”VARIANTA OCOLITOARE MIZIL”.  

 



Devizul general actualizat și indicatorii tehnico- economici au fost aprobați prin 
Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 360/31.10.2022, acesta nefiind  elaborat în 
conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2708 din 18 octombrie 2022 privind modificarea și 
completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel 
Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației nr. 1333/2021, anexele 2.1 si 2.2 (a-d), cu modificările și completările 
ulterioare, pentru parcurgerea etapei de precontractare a contractului de finanțare este necesară 
transmiterea documentelor în forma solicitată de finanțator.  

Se impune astfel adoptarea unei hotărâri de actualizare a documentelor care fac parte 
din anexă în regim extraordinar, Hotărârea Consiliului Județean Prahova Nr. 360/31.10.2022 
încetându-și efectele prin adoptarea acestei hotărâri. 

Prezentul proiect de hotărâre propune spre aprobare principalii indicatori tehnico – 
economici, devizul general actualizat și cheltuielile finanțate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” în conformitate 
cu cerințele Ordinului nr. 2708 din 18 octombrie 2022 privind modificarea și completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", 
cu modificările și completările ulterioare.  

Devizul General elaborat este actualizat de către proiectant la valoarea de 
113.420.983,57 lei cu TVA, din care C+M 100.040.752,72 lei cu TVA, ca urmare a modificării 
valorilor în sensul creșterii acestora raportate la variațiile de preț ale IMC, indici statistici ai 
INS și legislația în vigoare.   

Finanțarea lucrărilor se va realiza din bugetul local, bugetul de stat și din alte surse de 
finanțare legal constituite, contribuția județului Prahova va fi în valoare de 44.198.476,70  lei 
cu TVA.  

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 
aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului general actualizat și a 
cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții: 

„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”. 
 
 
DIRECȚIA PROIECTE CU      DIRECȚIA TEHNICĂ, 
FINANȚARE EXTERNĂ, 
p. Director Executiv       Director Executiv 
          Daniel MINCULESCU 
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ROMÂNIA ANEXA Nr. 1 
JUDEŢUL PRAHOVA La Hotărârea nr.________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN din data de_________________ 

 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
pentru obiectivul de investiții 

 
 
 
 
 
 

„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” 



Anexa 2.2 c

la normele metodologice

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 

(1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021
U.M. Cantitate 

Valoare                             

(lei inclusiv 

TVA)

Lungime drum  - terasamente m.     7.466,00 22.171.638,74

Lungime drum - strat fundație m.     7.466,00 8.213.687,35

Lungime drum - strat de bază m.     7.466,00 5.652.773,93

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m.     7.466,00 14.807.381,95

Lățime parte carosabilă m.            7,00 28.673.843,23

Șanțuri/rigole m.        14.932 9.044.580,44

Trotuare m.               -   -

Lucrări de consolidare m.               -   -

Poduri (număr/lungime totală) buc./m. 2/160 18.647.300,00

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m. - -

Alte capacități (podețe, drumuri de exploatare, semnalizare etc) buc               -   18.585.189,33

          2.120.000 

3.069.891,83

Beneficiar (UAT)
CONSILIUL JUDEȚEAN 

PRAHOVA

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 

investiții

 „Variantă Ocolitoare Mizil”

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) SF

Amplasament:  JUDEȚUL PRAHOVA

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)                      113.420.983,57 

din care C+M (lei inclusiv TVA)                      100.040.752,70 

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE 

LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV 

DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, 

PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Curs BNR lei/euro  din data 11.10.2021 4,9486

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)
 69.222.506,87 

Valoare finanțată de CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA  (lei inclusiv 

TVA)
                       44.198.476,70 

Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la  numărul de 

beneficiari direcți/km drum (euro cu TVA)

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,

Nume Prenume, ……………..

Semnătura ………….

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr.1321/2021  (euro fără TVA) 

Verificare încadare în standard de cost



ROMÂNIA ANEXA Nr. 2 
JUDEŢUL PRAHOVA La Hotărârea nr.________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN din data de_________________ 

 
 
 
 
 
 
 

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 
pentru obiectivul de investiții 

 
 
 
 
 
 

„VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” 
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