
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIŢA                   

                                                    

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Proiect tehnic  

şi detalii de execuție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

„Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa – 

Brănești – Vulcana Pandele – Șotânga - Târgoviște), DJ 720 C (Gura Ocniței – Ocnița) și  

DJ 720 A (Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A)” 

 

 

Consiliul Județean Dâmbovița 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza 

Proiect tehnic şi detalii de execuție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

„Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Brănești – 

Vulcana Pandele – Șotânga - Târgoviște), DJ 720 C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720 A (Gura 

Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A)”, propus de domnul 

ȘTEFAN Corneliu - președintele Consiliului Județean Dâmbovița; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al inițiatorului nr. 393/31.10.2022; 

- raportul nr. 393/31.10.2022 al Direcţiei de strategii, programe și investiții; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate; 

- prevederile Legii nr. 10/1995 a calității în construcții, modificată şi completată; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată şi completată; 

- prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată și 

completată; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 

documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

- prevederile art.21 alin.(1) lit.b, alin.(3) lit.f și art. 54 alin.(1) din Regulamentul de 

organizare și funcționare al Consiliului Județean Dâmbovița; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) şi art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă documentația tehnico – economică Proiect Tehnic și Detalii de Execuție 

(PT+DE) și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul „Dezvoltarea infrastructurii 

de transport județean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Brănești – Vulcana Pandele – 

Șotânga - Târgoviște), DJ 720 C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720 A(Gura Ocniței – Adânca – 

Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A)”, conform Anexei, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Începând cu data adoptării prezentei, hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița             

nr. 385/2022, își încetează valabilitatea 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția economică, Direcția 

de strategii, programe și investiții şi Compartimentul secretariat şi relații cu publicul, pentru 

comunicare.  

                            

          PREŞEDINTE,                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,                                        

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN                         jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU 

 

 

 

Nr. 388 

Data: 02.11.2022  



   

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIŢA   Anexă la Hotărârea nr. 388/02.11.2022 

 

 

PRINCIPALII 

 indicatori tehnico-economici  ai obiectivului 

,, Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa – 

Brănești – Vulcana Pandele – Șotânga - Târgoviște), DJ 720 C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 

720 A(Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A)  ” 

 

 

1. Denumire obiectiv: ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin 

modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Brănești – Vulcana Pandele – Șotânga - 

Târgoviște), DJ 720 C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720 A(Gura Ocniței – Adânca – 

Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A)” 

 

A. INDICATORI ECONOMICI (DJ 712 TÂRGOVIŞTE – ȘOTÂNGA – VULCANA 

PANDELE – BRĂNEȘTI – PUCIOASA, km 0+000 – km 15+772, L=15,772 km-

LOT 1)   

a) Valoarea totală a investiției  - 101.602.363,47 lei, cu TVA, din care: 

Construcții-montaj   - 94.555.321,95 lei, cu TVA 

Sursa de finanțare: Buget Local, buget de stat, fonduri europene și alte 

surse legal constituite 

Faza documentației:     Proiect Tehnic si Detalii de Execuție (PT+DE) 

 

b)Valoarea totală a investiției  - 85.519.690,10 lei, fără TVA, din care: 

Construcții-montaj   - 79.458.253,74 lei, fără TVA 

Sursa de finanțare: Buget Local, buget de stat, fonduri europene și alte 

surse   legal constituite 

Faza documentației:     Proiect Tehnic si Detalii de Execuție (PT+DE) 

 

INDICATORI ECONOMICI(DJ 720C GURA OCNIȚEI – OCNIȚA KM 0+000 – KM 

8+931 SI DJ 720A GURA OCNIȚEI – ADÂNCA KM 0+000 – KM 6+183, L=15,114KM - 

LOT 2)  

a)Valoarea totală a investiției  - 90.069.115,96 lei, cu TVA, din care: 

Construcții-montaj   - 83.795.053,10 lei, cu TVA 

Sursa de finanțare:  Buget local, buget de stat, fonduri europene și alte surse 

legal constituite 

Faza documentației:              Proiect Tehnic si Detalii de Execuție (PT+DE) 

 

b)Valoarea totală a investiției  - 75.812.004,55 lei, fără TVA, din care: 

Construcții-montaj   - 70.416.011,01 lei, fără TVA 

Sursa de finanțare:  Buget local, buget de stat, fonduri europene și alte surse 

legal constituite 

Faza documentației:              Proiect Tehnic si Detalii de Execuție (PT+DE) 

 

 

 

 

 



INDICATORI ECONOMICI(DJ 720A BUCȘANI – MĂRCEȘTI – FINTA – 

POSTÂRNACU – DN1A KM 6+895 – KM 35+800, L=28,905 KM- LOT 3) 

a)Valoarea totală a investiției  - 126.919.262,00 lei, cu TVA, din care: 

Construcții-montaj   - 120.148.672.82 lei, cu TVA 

Sursa de finanțare:  Buget local, buget de stat, fonduri europene și alte surse 

legal constituite 

Faza documentației:              Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE) 

 

b)Valoarea totală a investiției  - 106.832.167,58 lei, fără TVA, din care: 

Construcții-montaj   - 100.965.271,28 lei, fără TVA 

Sursa de finanțare:  Buget local, buget de stat, fonduri europene și alte surse 

legal constituite 

Faza documentației:   Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE) 

 

Total investiție (LOT1+LOT2+ LOT 3): 318.590.741,43 lei cu TVA / 268.163.862,23 

lei fără TVA 

Din care (C+M) : 298.499.047,88 lei cu T.V.A. / 250.839.536,03 lei fără TVA 

 

B. INDICATORI TEHNICI  (LOT 1) :  

 lungimea drumului modernizat:  15,772 km; 

 lățimea părții carosabile:   6,00 m; 

 lățimea benzilor de încadrare:   2x0.25m;  

 lățimea acostamentelor:   2x0,75 m;  

 lățimea platformei:    8,00 m;  

 trotuare:     26320 mp; 

 șanțuri din beton:    17965 m; 

 rigola de acostament:    1520 m; 

 rigole carosabile acoperite:   8700 m; 

 podețe tubulare Ø500 mm   330 ml; 

 podețe tubulare Ø800 mm   200 ml; 

 podețe dalate, l=2.00m   54 ml; 

 parapet direcțional de tip semigreu:  1240 ml; 

 parapet pietonal    260 ml; 

 Accese la proprietăți    2000 buc; 

 Poduri modernizate    3 buc. 

  
INDICATORI TEHNICI  (LOT 2) : 

 

 lungimea drumului modernizat DJ720C:  8,930 km; 

 lungimea drumului modernizat DJ720A:  6,206 km; 

 lungimea totala Lot 2:     15,136 km; 

 lățimea părții carosabile:    6,00 m – 5,50 m; 

 lățimea benzilor de încadrare:    2x0.25m;  

 lățimea acostamentelor:    2x0,75 m;  

 lățimea platformei:     8,00 m;  

 trotuare DJ720C:     11550 mp; 

 trotuare DJ720A:     9100 mp; 

 șanțuri din beton DJ720C:   12045 m; 

 șanțuri din beton DJ720A:   10438 m; 

 șanț ranforsat DJ720C:      95 m; 



 rigole carosabile acoperite DJ720C:  5090 m; 

 rigole carosabile acoperite DJ720A:  1880 m; 

 podețe dalate, l=2.00m DJ720C:  30 ml; 

 podețe dalate, l=2.00m DJ720A:  40 ml; 

 podețe tubulare Ø500 mm   540 ml; 

 podețe tubulare Ø800 mm   235ml; 

 Poduri modernizate DJ720C:   3 buc; 

 Poduri modernizate DJ720A:   2 buc. 

 

 

     INDICATORI TEHNICI  (LOT 3) : 

 lungimea drumului modernizat DJ720A:  28,920 km; 

 lățimea părții carosabile:    6,00 m; 

 lățimea benzilor de încadrare:    2x0.25m; 

 lățimea acostamentelor:    2x0,75 m;  

 lățimea platformei:     8,00 m;  

 trotuare:      27000 mp; 

 șanțuri din beton:     10050 m; 

 rigole carosabile acoperite:    23400 m; 

 podețe tubulare Ø500 mm    670 ml; 

 podețe tubulare Ø800 mm    170 ml; 

 podețe dalate, l=2.00m    15 ml; 

 Accese la proprietăți     1310 buc; 

 Poduri modernizate     4 buc. 
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