
ROMÂNIA                 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
36/17.02.2023 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. 5142/28.02.2023 al domnului Iulian Dumitrescu, 
Președinte al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul comun nr. 
5145/28.02.2023 al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă și al Direcției Tehnică 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 36/17.02.2023 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”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 36/17.02.2023 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“; 

- 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; 

 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 modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 36/17.02.2023 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” 
prin înlocuire cu Anexa 1 ce face parte din prezenta hotărâre. 
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Art. 2  Se aprobă modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 36/17.02.2023 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” 
prin înlocuire cu Anexa 2 ce face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 3  Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 
36/17.02.2023 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” rămân 
neschimbate. 

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

 
   

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR GENERAL, 

Hermina-Adi Bîgiu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploiești, 6 martie 2023 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 5142/28.02.2023 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 36/17.02.2023 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” 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 36/17.02.2023 s–au aprobat principalii 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții și devizul general actualizat pentru 
obiectivul de investiții ” VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”.  

Prezenta hotărâre supune aprobării Consiliului Județean înlocuirea Anexei 1 – 
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “VARIANTĂ 
OCOLITOARE MIZIL”, și implicit eliminarea sumei de 28.673.843,23 lei reprezentând 
valoarea în lei (inclusiv TVA) aferentă liniei “Lațime parte carosabilă”, aceasta fiind practic 
dublată, având în vedere că valorile în lei (inclusiv TVA) sunt deja exprimate în liniile 
anterioare raportate la caracteristicile fizice de lungime a drumului. 
          Prezenta hotărâre supune aprobării Consiliului Județean înlocuirea Anexei 1 – 
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “VARIANTĂ 
OCOLITOARE MIZIL”, și implicit înlocuirea sumei de 3.069.891,83 euro (inclusiv TVA) 
cu suma de 2.583.780,56 euro (exclusiv TVA)  reprezentând valoarea aferentă liniei “Valoarea 
totală a investiției în euro raportată la  numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fara 
TVA)”. 

Prezenta hotărâre supune aprobării Consiliului Județean înlocuirea Anexei 2 - Devizul 
general actualizat pentru obiectivul de investiții “VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”, și 
implicit înlocuirea sumelor de 51.314.055,10 lei reprezentând valoarea (exclusiv TVA), 
9.749.670,47 reprezentând valoarea TVA și 61.063.725,55 lei reprezentând valoarea (inclusiv 
TVA), cu sumele de 50.327.783,54 lei reprezentând valoarea (exclusiv TVA), 9.562.278,88 
reprezentând valoarea TVA și 59.890.062,42 lei reprezentând valoarea (inclusiv TVA), 
aferente liniei 4.1.1 Pentru care există standard de cost. 

Prezenta hotărâre supune aprobării Consiliului Județean înlocuirea Anexei 2 - Devizul 
general actualizat pentru obiectivul de investiții “VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”, și 
implicit înlocuirea sumelor de 30.301.534,60 lei reprezentând valoarea (exclusiv TVA), 
5.757.291,58 reprezentând valoarea TVA și 36.058.826,20 lei reprezentând valoarea (inclusiv 
TVA), cu sumele de 31.287.806,16 lei reprezentând valoarea (exclusiv TVA), 5.944.683,17 
reprezentând valoarea TVA și 37.232.489,33 lei reprezentând valoarea (inclusiv TVA), 
aferente liniei 4.1.2 Pentru care nu există standard de cost. 

 
 
 
 



Valoarea totală a proiectului în sumă de 113.420.983,57 lei (cu TVA), rămâne 
neschimbată, înlocuirea Anexelor 1 și 2 fiind necesară astfel încât să nu existe nici o necorelare 
între bugetul proiectului și Cererea de Finanțare înregistrată în cadrul Programului Național de 
Investiții Anghel Saligny. 

Se impune astfel adoptarea unei hotărâri privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 36/17.02.2023 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – 
economici, a devizului general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului de investiții regim extraordinar.  

Prezentul proiect de hotărâre propune spre aprobare modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 36/17.02.2023 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”, 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.  

Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun proiectul de hotărâre 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 36/17.02.2023 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 cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 36/17.02.2023 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE 
EXTERNĂ 
DIRECȚIA TEHNICĂ 
Nr. 5145/28.02.2023 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 36/17.02.2023 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” 

 
 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 36/17.02.2023 s–au aprobat principalii 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții și devizul general actualizat pentru 
obiectivul de investiții ” VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”.  

Prezenta hotărâre supune aprobării Consiliului Județean înlocuirea Anexei 1 – 
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “VARIANTĂ 
OCOLITOARE MIZIL”, și implicit eliminarea sumei de 28.673.843,23 lei reprezentând 
valoarea în lei (inclusiv TVA) aferentă liniei “Lațime parte carosabilă”, aceasta fiind practic 
dublată, având în vedere că valorile în lei (inclusiv TVA) sunt deja exprimate în liniile 
anterioare raportate la caracteristicile fizice de lungime a drumului. 
          Prezenta hotărâre supune aprobării Consiliului Județean înlocuirea Anexei 1 – 
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “VARIANTĂ 
OCOLITOARE MIZIL”, și implicit înlocuirea sumei de 3.069.891,83 euro (inclusiv TVA) 
cu suma de 2.583.780,56 euro (exclusiv TVA)  reprezentând valoarea aferentă liniei “Valoarea 
totală a investiției în euro raportată la  numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fara 
TVA)”. 

Prezenta hotărâre supune aprobării Consiliului Județean înlocuirea Anexei 2 - Devizul 
general actualizat pentru obiectivul de investiții “VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”, și 
implicit înlocuirea sumelor de 51.314.055,10 lei reprezentând valoarea (exclusiv TVA), 
9.749.670,47 reprezentând valoarea TVA și 61.063.725,55 lei reprezentând valoarea (inclusiv 
TVA), cu sumele de 50.327.783,54 lei reprezentând valoarea (exclusiv TVA), 9.562.278,88 
reprezentând valoarea TVA și 59.890.062,42 lei reprezentând valoarea (inclusiv TVA), 
aferente liniei 4.1.1 Pentru care există standard de cost. 

Prezenta hotărâre supune aprobării Consiliului Județean înlocuirea Anexei 2 - Devizul 
general actualizat pentru obiectivul de investiții “VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”, și 
implicit înlocuirea sumelor de 30.301.534,60 lei reprezentând valoarea (exclusiv TVA), 
5.757.291,58 reprezentând valoarea TVA și 36.058.826,20 lei reprezentând valoarea (inclusiv 
TVA), cu sumele de 31.287.806,16 lei reprezentând valoarea (exclusiv TVA), 5.944.683,17 
reprezentând valoarea TVA și 37.232.489,33 lei reprezentând valoarea (inclusiv TVA), 
aferente liniei 4.1.2 Pentru care nu există standard de cost. 

 



 
 
 
Valoarea totală a proiectului în sumă de 113.420.983,57 lei (cu TVA), rămâne 

neschimbată, înlocuirea Anexelor 1 și 2 fiind necesară astfel încât să nu existe nici o necorelare 
între bugetul proiectului și Cererea de Finanțare înregistrată în cadrul Programului Național de 
Investiții Anghel Saligny. 

Se impune astfel adoptarea unei hotărâri privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 36/17.02.2023 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – 
economici, a devizului general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului de investiții regim extraordinar. Hotărârea Consiliului Județean Prahova 
Nr. 36/17.02.2023 rămâne neschimbată, cu înlocuirea anexelor la prezenta, prin adoptarea 
acestei hotărâri. 

Prezentul proiect de hotărâre propune spre aprobare modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 36/17.02.2023 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”, 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.  

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 36/17.02.2023 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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