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P R O I E C T  de     H O T Ă R Â R E nr. 43   din  08.09.2021 

privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investitii ’’MODERNIZARE 

DRUM  DE INTERES  LOCAL  STRADA GAROFIȚELOR (D.C.108), ÎN COMUNA 

BĂRCĂNEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”  şi principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului 

de investiţii 

 

Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, întrunit în ședință ordinară în data 

de ............... ; 

         Având în vedere prevederile  : 

-Art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

         In conformitate cu prevederile : 

- Art.41 şi art.44 alin. (1) şi alin(4),  din Legea nr. 273/2006  privind Finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- Art. 7 din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al 

documentaţiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din 

fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare ; 

-  Studiul de fezabilitate nr. 623/2021 pentru obiectivul de investiţii “Modernizare Drum  de Interes  

Local  Strada Garofitelor (D.C.108), in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova” întocmit de  S.C. 

TOGES SERV  S.R.L.; 

        Văzând : 

- referatul  de aprobare  nr. 20.236/ 08.09.2021 al Primarului comunei Bărcăneşti  prin  care se 

propune    aprobarea studiului de fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii “Modernizare Drum  de 

Interes  Local  Strada Garofitelor (D.C.108), in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova”  ; 

- raportul compartimentului/lor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului desemnat/e 

în vederea analizării și întocmirii raportului  de specialitate la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investitii ’’Modernizare Drum  de Interes  Local  

Strada Garofițelor (D.C.108), în Comuna Bărcănești, Județul Prahova”  şi principalii indicatori 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii; 

- avizele comisiilor de specialitate nr.................din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcăneşti ; 

- avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti  nr……….din……..2021; 

           În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) ,lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;  

 

          Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova adoptă prezenta hotărâre. 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N EI 
B Ă R C Ă N E Ş T I 
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     Art.1. - Se aprobă  Studiul de fezabilitate(S.F.) și  indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul 

de investiţii  “MODERNIZARE DRUM  DE INTERES  LOCAL  STRADA GAROFIȚELOR 

(D.C.108), ÎN COMUNA BĂRCĂNEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA” ,conform anexa nr.1 si 2 care 

fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2. – Finanţarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din fonduri aprobate cu 

aceasta destinatie din bugetul local .  

      Art.3.- Primarul comunei Bărcăneşti ,Viceprimarul comunei Bărcăneşti  vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre, care prin grija secretarului general al comunei Bărcăneşti va fi comunicată şi 

înaintată autorităţilor interesate, şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR : 

PRIMAR, 

 

                                                           Gheorghe DIMA 

 

 

 

 

Redactat: N.G.A.. 

Tehnoredactat:N.G.A../1 exp. 

 

 

 



                                                          Anexa nr.2  la  P.H.C.L.   nr.  43    din  08.09.2021 

 

Principalele caracteristici şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii : 

’’MODERNIZARE DRUM  DE INTERES  LOCAL  STRADA GAROFIȚELOR 

(D.C.108), ÎN COMUNA BĂRCĂNEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA” 

       

             Beneficiar : Comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova  

1.  Valoarea totală a investiţiei   

Nr. crt. Capitol investiţie Valoare fără 

TVA  (lei) 

TVA (lei) Valoare cu 

TVA (lei) 

1. Total General 1.914.793.00 363.810,67 2.278.603,67 

2. Din care C+M 1.509.766,61 286.855,66 1.796.622,27 

3. Cheltuieli cu investitia 

de baza (Capitolul 4) 

1.472.884,61 279.848,08 1.752.732,69 

 

2. Durata de realizare a investiţiei : 90 de zile conform S.F. nr. 623/2021 . 

3. Capacităţi : lungimea strazii  1662 m 

             Indicatori fizici:  

            - Functiunea : Drum Comunal  

            - Clasa de impotanta  : ’’III’’ 

            - Categoria de importanta : ’’C’’ – normal  

Durata normala de functionare  : 10 ani 

4.Finanţarea obiectivului de investitii se va face din fonduri aprobate cu aceasta destinatie din 

bugetul local. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N EI 

B Ă R C Ă N E Ş T I  



 

 

        

 

 A V I Z 
la   Proiectul de hotarâre nr. 43/08.09.2021 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate 
pentru obiectul de investitii “Modernizare Drum  de Interes  Local  Strada Garofițelor 

(D.C.108), în Comuna Bărcănești, Județul Prahova” 
 

 
 

Secretarul general al comunei Barcanesti, judetul Prahova, procedând, în conformitate cu 
prevederile art. 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările 
și  completările ulterioare , la analiza  Proiectului de hotarâre nr. 43/08.09.2021 privind  
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investitii “Modernizare Drum  de 
Interes  Local  Strada Garofițelor (D.C.108), în Comuna Bărcănești, Județul Prahova”şi 
principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivul de investiţii ,,  constata  că sunt îndeplinite  
condițiile de legalitate şi  oportunitate  prevăzute de O.U.G. nr.57/2019  privind Codul 
administrativ ,cu modificările și completările ulterioare ,  și    în consecinţa îl avizez favorabil în 
scopul  adoptării sale  de catre Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul Prahova. 
 

 
 
 

SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI , 
 

  .............................                                  
    Nicoleta  SAVU  

 
 

 

Redactat:N.S. 

Tehnoredactat:N.S./ 2 exp. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

 COMUNA     B Ă R C Ă N E Ş T I 

S E C R E T A R  GENERAL AL COMUNEI 

Nr. 20.249 /08.09.2021 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE/ 

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 

 

                     Nr.  20.248   /  08. 09.2021 
 

 

 Repartizat pentru aviz comisii specialitate C.L. Bărcănești : Comisia nr.1 cu adresa nr.______din 
_______2021;Comisia nr.2 cu adresa nr.____din ______2021 și Comisia nr.3 cu adresa nr.______din 
________2021 

 

 

 

R A P O R T      DE       S P E C I A L I T A T E 

la Proiectul de hotatare privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investitii 

“Modernizare Drum  de Interes  Local  Strada Garofitelor (D.C.108), in Comuna 

Barcanesti, Judetul Prahova”şi principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivul de 

investiţii 

 

 

 Prin Referatul de aprobare, iniţiatorul-Primarul Comunei Bărcăneşti propune aprobarea  

studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,  

“Modernizare Drum  de Interes  Local  Strada Garofiţelor (D.C.108), în Comună Bărcăneşti, 

Judeţul Prahova”  legislaţia aplicabilă fiind:  

- OUG nr. 57/2019 privind  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 273/2006  privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Art.7  din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-

cadru al documentaţiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

 finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare . 

 

        Se doreşte  reabilirea  străzii Garofiţelor din satul Bărcăneşti  deoarece sistemul rutier de pe 

traseul acesteia este reprezentat de un strat de beton ros de cca. 15 cm, foarte deteriorat. Drumul 

are o lungime de 1662 m. 

        Odată cu realizarea obiectului de investiţie se asigura îmbunătăţirea substanţială a gradului 

de confort al circulaţiei rutiere din zona respectivă,  şi o mai bună dezvoltare economică a zonei . 

În cadrul studiului de fezabilitate nr. 623/2021, întocmit conform “Hotărârii nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ’’au fost analizate două 

variante: 

       Varianta 1 – menţinerea structurii existente pe lăţimea actuală  care presupune 

următoarele :  

- Se vor executa lucrări de reparații conform Normativului AND547/2013. 

- Se vor curata şi apoi colmata fisurile, crăpăturile, rosturile existente. 

- Dalele faianțate puternic, dalele rupte se vor înlocui, conform soluției descrise 

mai jos pe cca 10-20% din suprafața totală a drumului. 

- Apoi se recomandă să se execute astfel: 



•  4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70, BAPC16 rul 50/70 

conform SR EN 13108-1:2006; SREN 13 108-1:2006/AC:2008(BA16, BAPC16 conform 

AND605/2016); 

•  6 cm strat de legătură din binder de criblura BAD22.4 leg 50/70, BADPC 

22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108- 1:2006/AC:2008 

(BAD22.4, BADPC22.4 conform AND605/2016); 

•  geocompozit antifisură cu rezistenţa la tracţiune (transversală / 

longitudinală) > 7/7 kN/m 

•  min.2 cm strat de reprofilare / egalizare din mortar asfaltic sau BA8 rul 

50/70; 

•  structura rutieră existenta reparată;  

 

        Varianta 2 –structura rutiere nouă  care presupune următoarele :  

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70, BAPC16 rul 50/70 conform SR EN 

13108-1:2006; SREN 13 108-1:2006/AC:2008(BA16, BAPC16 conform 

AND605/2016); 

- 6 cm strat de legătură din binder de criblura BAD22.4 leg 50/70, BADPC 22.4 leg 50/70 

conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108- 1:2006/AC:2008 (BAD22.4, BADPC22.4 

conform AND605/2016); 

- 15 cm strat de bază din piatră spartă/piatră spartă amestec optimal, conform STAS 6400-84 şi 

SR EN 13242:2013; 

- 20 cm strat de fundație din balast, conform STAS 6400-84 şi SR EN 13242:2013 ; 

-  10 cm strat de forma realizat din betonul concasat rezultat din concasarea dalei existente 

completat cu eventual aport de balast conform STAS 12253; 

-  săpătură 

 

        Varianta recomandată conform  studiului de fezabilitate nr. 623/2021 este varianta 1 

deoarce este mai economică  şi mai rapid de realizat. 

       Principalele caracteristici şi indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii :                  

“ Modernizare Drum  de Interes  Local  Strada Garofiţelor (D.C.108), în Comună Bărcăneşti, 

Judeţul Prahova” 

      Beneficiar : Comună Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 

1.  Valoarea totală a investiţiei (preţuri la iunie 2021) : 

Nr. crt. Capitol investiţie Valoare fără 

TVA  (lei) 

TVA (lei) Valoare cu 

TVA (lei) 

1. Total General 1.914.793.00 363.810,67 2.278.603,67 

2. Din care C+M 1.509.766,61 286.855,66 1.796.622,27 

3. Cheltuieli cu investiţia 

de bază (Capitolul 4) 

1.472.884,61 279.848,08 1.752.732,69 

 

2. Durata de realizare a investiţiei : 90 de zile conform S.F. nr. 623/2021 . 

3. Capacităţi : lungimea străzii  1662 m 



             Indicatori fizici:  

            - Funcţiunea : Drum Comunal  

            - Clasa de impotanta  : ’’III’’ 

            - Categoria de importanta : ’’C’’ – normal  

      4. Durata normală de funcţionare  : 10 ani   

5. Finanţarea lucrării se va face din bugetul local aprobat prin H.C.L. nr.22/20.04.2021 , 

conform anexei nr.2 „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021 cu finanţare parţială sau 

integrală de la bugetul local”, capitolul  84.02 – ‚’’Drumuri şi poduri’’ – Lucrări noi -  

poziţia 1 , în valoare de 2279 mii lei din care 1712- venituri proprii şi 567 mii lei din 

excedent. 

           Având în vedere creşterile de preţuri ale materialelor de construcţii din  vara anului 2021, 

primăria Comunei  Bărcăneşti a solicitat proiectantului S.C. TOGES SERV S.R.L. să ne 

comunice dacă valoarea devizului general al studiului de fezabilitate necesita actualizare şi dacă 

au fost respectate avizele obţinute conform certificatului de urbanism nr.28/25.03.2021.  Prin 

adresa nr. 2979/08.09.2021 proiectantul S.C. TOGES SERV S.R.L.  a adus la cunoştinţă că 

devizul general nu sufere nici o modificare şi proiectul respecta avizele obţinute conform 

certificatului de urbanism. 

            Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectul de 

investiţii “Modernizare Drum  de Interes  Local  Strada Garofiţelor (D.C.108), în Comună 

Bărcăneşti, Judeţul Prahova”  şi principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivul de 

investiţii, îndeplineşte condiţiile de legalitate, oportunitate şi necesitate, putând  fi adoptat de 

către Consiliul Local  în temeiul prevederilor art 129 alin. 2 lit.”b” şi alin. 4 lit”d” din O.U.G nr. 

57/2019 din 3 iulie 2019 şi propunem  analizarea, dezbaterea şi adoptarea acestuia de plenul 

Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti. 

 

 

 

     SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL           COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 

        Şef serviciu financiar-contabil,                                  Consilier achiziţii publice , 

          Steluţa Monica Gheorghe                                          Geanina Alina Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 exp. 

m.g/g.a.n. 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA BĂRCĂNEŞTI 

PRIMAR 

Com.Bărcăneşti, str. Crinilor, nr. 108 

Tel./fax 0244276595 

Mail: primaria.ph@barcanesti.ro 

                       NR.  20236  din  08.09.2021 
 

 

Repartizat ............................. pentru întocmire raport 
de specialitate cu adresa nr.............din…........09.2021 

Repartizat pentru aviz comisii specialitate 
C.L.Bărcănești:Comisia nr.1 cu adresa nr._____ din 
________2021; Comisia nr.2 cu adresa nr._____ din 
________2021; Comisia nr.3 cu adresa nr._____ din 
________2021. 

 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investitii 

“Modernizare Drum  de Interes  Local  Strada Garofitelor (D.C.108), in Comuna Barcanesti, Judetul 

Prahova” şi principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivul de investiţii 

 

 În calitate de primar, al comunei Bărcăneşti, vă supun spre analiză prevederile OUG nr. 57/2019 

privind  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare , a Legii nr. 273/2006  privind 

Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; şi a Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor  tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare , 

pentru susţinerea proiectului de hotărâre menţionat mai sus prezint următoarele: 

       - Studiul de fezabilitate nr. 623/2021 pentru obiectivul de investiţii “Modernizare Drum  de Interes  

Local  Strada Garofitelor (D.C.108), in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova”  a fost întocmit de  S.C. 

TOGES SERV S.R.L.; 

- Implementarea proiectului este necesară pentru  imbunatirea nivelului de trai al populatiei prin 

imbunatatirea substantiala a circulatiei rutiere pe str. Garofitelor (D.C. 108) , sat Barcanesti, comuna 

Barcanesti, jud. Prahova; 

- In cadrul studiului de fezabilitate nr. 623/2021  au fost prezentate doua vaiante  pentru modernizare 

drum  de interes  local  strada Garofitelor (D.C.108) si a fost recomandata varianta 1, care prevede: 

o Valoarea totală a investiţiei cu TVA : 2.278.603,67 lei,  

            din care C+M  cu TVA  :  1.796.622,27 lei . 

        -  Durata de realizare a investiţiei :  90 de zile conform S.F. nr. 623/2021 . 

        - Finanţarea obiectivului de investitii se va face din fonduri aprobate cu aceasta destinatie din bugetul 

local.  

         Faţă de cele prezentate, supun spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, 

proiectul de hotărâre alăturat.     

                                                               

PRIMAR, 

Gheorghe Dima 

 

 

 

2 exp. 

g.d./g.a.n. 
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