
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde - infrastructura pentru biciclete la nivel local, in comuna Valea Doftanei, judetul Prahova" 
in cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/1.1.4 - Fondul local 1.1.4 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde - infrastructura pentru biciclete (~i alte vehicule 
electrice U!?oare) la nivel local/metropolitan 

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin. (1) 9i alin. (2) lit. b) 9i d) , alin. (4) lit .d), e) 9i f) 9i alin. (7) lit. i) , coroborate cu cele ale 
art. 155 alin. 5) lit. c) din Codul administrativ aprobat prin Ordonan1a de Urgen1a a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 
b) art. 5 alin. (3) 9i (4) , art. 41-42, art. 44 alin. (1) !?i alin. (4) precum 9i cele ale art. 45 din Legea nr. 
273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile !?i completarile ulterioare; 

tinand seama de: 
a) preve'derile Regulamentului(UE) 2021/241 al Parlamentului European 9i al Consiliului din 12 
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare 9i rezilien1a 9i a Deciziei de punere in aplicare 
a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluarii Planului de redresare 9i rezilien1a al 
Romaniei; . 
b) prevederile Ordonan1ei de Urgen1a a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 
institu1ional 9i financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul 
de redresare 9i rezilien1a. precum 9i pentru modificarea 9i completarea Ordonan1ei de urgenta a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare 9i 
rezilien1a necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 9i nerambursabile 
in cadrul Mecanismului de redresare ~i rezilienta ; 
c)prevederile Hotararii de Guvern nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonan1ei de Urgen1a a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului 
institu1ional 9i financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul 
de redresare 9i rezilien1a , precum 9i pentru modificarea 9i completarea Ordonan1ei de urgen1a a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare 9i 
rezilien1a necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 9i nerambursabile 
in cadrul Mecanismului de redresare 9i rezilienta ; 
d) Ghidul Specific - Condi1ii de accesare a fondurilor europene aferente Planului na1ional de 
redresare 9i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 1 O - Fondul 
local, aprobat prin Ordinul Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice 9i administratiei nr. 
999/10.05.2022, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 467 bis din 1 O mai 2022; 
e) Hotararea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei. Nr. 60/31 .08.2018 privind aprobarea 
Strategiei de Dezvoltare a comunei Valea Doftanei 2017-2023, in forma actualizata. 

luand act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Valea Doftanei, in calitatea sa de initiator. 
b) raportul de specialitate intocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primariei Valea Doftanei 
inregistrat sub nr. 14424/10.10.2022 
c) avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia juridica, pentru buget-finante, 
urbanism si amenajarea teritoriului si pentru administrarea domeniului public si privat al comunei Valea 
Doftanei. 

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1 ), alin. (3) lit. d) coroborate cu art.196 alin. (1) lit. a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonan1a de Urgen1a a Guvernului nr. 57/2019 cu modificarile 9i 
completarile ulterioare, 



HOTARA~TE 

Art. 1. Se aproba depunerea proiectului "Asigurarea infrastructurii pentru transportul 
verde - infrastructura pentru biciclete la nivel local, in comuna Valea Doftanei, judetul Prahova" 
in cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/1.1.4 - Fondul local 1.1.4 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde - infrastructura pentru biciclete (~i alte vehicule 
electrice u~oare) la nivel local/metropolitan, descrierea investitiei fiind prevazuta In Anexa nr.1, 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului "Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde - infrastructura pentru biciclete la nivel local, in comuna Valea Doftanei, 
judetul Prahova" In cuantum de 296.253,96 Euro (exclusiv TVA) (246.253,96 Euro + 50.000 Euro
statie lncarcare) , reprezentand 1.458.369,39 lei (exclusiv TVA) , la cursul Info euro aferent lunii mai 
2021 , conform PNRR, Componenta 1 O - Fondul local, sectiunea 2.4 Modalitatea de depunere a 
proiectelor: 1 euro= 4,9227 lei. 

Art. 3. Comuna Valea Doftanei se angajeaza sa tinanteze toate sumele, reprezentand cheltuieli 
care ar putea ti declarate neeligibile, ce pot aparea pe durata implementarii proiectului " " Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde - infrastructura pentru biciclete la nivel local, in comuna 
Valea Doftanei, judetul Prahova", In conditiile obtinerii finantarii proiectului. In afara cheltuielilor 
eligibile a proiectului , orice alta cheltuiala constituie cheltuiala neeligibila !?i va ti suportata de Comuna 
Valea Doftanei. 

Art. 4. Se aproba Nota de fundamentare a investitiei pentru proiectul "Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde - infrastructura pentru biciclete la nivel local, in comuna 
Valea Doftanei, judetul Prahova ", conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea Doftanei, in 
termenul prevazut de lege: 

- lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
- Primarului comunei Valea Doftanei; 
- Compartimentului achizitii publice si investitii; 
- Biroului contabilitate-salarizare si patrimoniu; 
- Se publica pe site-u! www.primariavaleadoftanei.ro; 
- Dosar sedinta; 
- Dosar hotarari. 

- Consilieri in functie 15; 
- Consilieri prezenti 9; 
- Voturi pentru 9; 
- Voturi impotriva O; 
- Abtineri 0. 

Nr. 95 din 11. 10.2022 

Contrasemneaza p.Secretarul 
General al U.A. T. Va/ea Doftanei 



Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei 

nr. 95/11.10.2022 

Descrierea sumara a investitiei 

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructura pentru biciclete la nivel 
local, in comuna Val ea Doftanei, judetul Prahova" in cadrul apelului de proiecte cu titlul 

PNRR/2022/ClOII.1.4-Fondul local 1.1.4 -Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -
infrastructura pentru biciclete (~i alte velzicule electrice u~oare) la nivel local/metropolitan 

1. DATE GENERALE 
1.1. Denumirea investipei: "Realizare si amenajare piste de biciclete in comuna 

Val ea Doftanei", judetul Prahova. 

Obiectiv: "Realizare si amenajare piste de biciclete in comuna Valea 

Doftanei", judetul Prahova. 

1.2. Amplasament: Comuna Valea Doftanei. 

1.3. Beneficiar: Primaria Comunei Valea Doftanei, judetul Prahova. 

1.4. Regimul juridic al terenului: 

Terenul pe care este amplasata investitia, apartinand comunei Valea Doftanei, se 

situeaza in intra- extravilanul localitatii si este inclus in inventarul privat al comunei. 

1.5. Regimul economic al terenului : categoria de folosinta a terenului - Cc 

1.6. Regimul tehnic al terenului 

SITUATIA EXISTENTA: 

Tronsonul de piste de biciclete propus este situat in mediul rural ~i se afla situata In intra

extravilanul Comunei Valea Doftanei, din judeµil Prahova. Dezvoltarea acestei zone depinde 

In mare masura de calitatea infrastructurii existente In mod special de calitatea cailor de 

comunicatie terestra. 

LUCRARI PROPUSE: 

Pentru realizarea obiectivului de investitii este planificata realizarea unei lungimi totale 

de aproximativ 2500 m de pi ta de biciclete, cu o latime de 2.0 m pe tot traseul cu o latime 

de 1.0 m pe sens. 



Lucrarile propuse se vor realiza in mare parte pe amplasamentul drumurilor actuale , 

pe proprietatea privata a comunei Valea Doftanei, fara a afecta suprafetele de teren cu alta 

destinatie aflate in zona de siguranta, respectand OG 43/1997 aprobata prin Legea 82/1998 

privind regimul juridic al drumurilor publice. 

Obiectivul principal este dezvoltarea durabilii a comunei Valea Doftanei ~i cuprinde 

realizarea unei piste de biciclete pe un drum paralel cu DJ 1021, plecand de la Cheia Tesilei 

(situata la intrarea in comuna Valea Doftanei) si oprindu-se in apropierea primariei 

Comunei Valea Doftanei. 

SITUATIA PROPUSA: 

Pentru pista de biciclete se propune: 

Solutia I 
Structura rutierii piste biciclete 

Strat de uzura BA 8 - 4 cm grosime 

10 cm beton Cl6/20 

40 cm fundatie din balast 

3 cm nisip 

Sapatura la cota de fundare 

Solutia II 
tu mare beton C 30/3 7 -15 cm 

balast -25 cm 

asternere nisip - 3 cm 
Sapatura la cota de fundare 

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii , pistele de 

biciclete care fac obiectivul prezentei documentatii nu exista, astfel nu sunt asigurate conditiile 

necesare desfasurarii unui trafic pentru ciclisti in conditii de siguranta si confort, de aceea se 

recomanda realizarea lor. 

La eventualele traversari ale paraurilor si valcelelor care se intersecteaza cu pista de biciclete 

proiectata, se vor executa podete cu latimi si lungimi variate. 

In urma examinarii vizuale, s-au constatat urmatoarele: 

~ Suprafata de rulare existenta este alcatuita dintr-un strat de balast/ piatra in grosime 

insuficienta, avand numeroase denivelari, gropi, fagase formate din scurgerea apelor 

provenite din precipitatii ; 

~ Nu exista sisteme de scurgere a apelor decat pe portiuni scurte; 



TRASEUL IN PLAN: 

La proiectarea lucrarilor de modemizare se vor verifica elementele geometrice 

existente ale racordarilor in plan, cu respectarea prevederilor STAS 863/1985. 

Se va asigura vizibilitatea pentru evitarea accidentelor. 

TRASEUL IN PROFIL LONGITUDINAL: 

Se recomanda pastrarea declivitatilor si racordarilor existente m plan vertical cu 

incadrarea pe cat posibil in pasul de proiectare corespunzator prevederilor STAS 

863/1985.Proiectarea liniei rosii va tine cont de cota existenta a drumurilor si a limitelor 

de proprietate . Se va avea in vedere zona intersectiilor unde este posibila stagnarea 

apei daca scurgerea apelor nu va fi tratata corespunzator. 

SCURGEREA APELOR: 

Scurgerea apelor se va realiza natural prin pantele longitudinale si transversale. 

2. CONDITII DE AMPLASAMENT : 

Terenul pe care este amplasata investitia, apartinand comunei Valea Doftanei, se situeaza 

in intra -extravilanul localitatii si este inclus in inventarul privat al comunei. 

Comuna Valea Doftanei este situata in nordul judetului Prahova, in zona Carpatilor de 

Curbura, pe cursul mijlociu al raului cu acelasi nume, intre vaile Prahova si Teleajen. 

Comuna este deservita de drumul judetean DJ 1021, care o leaga spre sud de comuna 

$otrile ~i de municipiul Campina, unde se termina In DNl. La nord de satul Traisteni, aceast 

drum este nemodemizat pana la Sacele Uudetul Bra~ov), de cealalta parte a Carpatilor Orientali. 

Din drumul judetean DJ102I, la Te~ila, se ramifica in drumul judetean DJ101S care duce spre 

Secaria ~i Comamic (unde se termina totln DNl), ~i DJ101T, un drum nemodemizat, care duce 

catre Bertea. 



Fig. I - Plan de amplasare In zona, comuna Valea Doftanei, judetul Prahova 

2.1. Clima zonei: 

Din punct de vedere climatic, zona studiata apartine sectorului cu clima continental

moderata, sector dominat de circulatie atmosferica din nord-vest ~i are urmatoarele 

caracteristici : 

- Temperatura medie multianuala este de 10,6 °c; 

- Temperatura medie a lunii ianuarie este de -3 °c; 

- Temperatura medie a lunii iulie este de 20 °e; 

- Precipitatiile atmosferice au valori de 1000 - 1200 mm/an; 

- Numarul anual al zilelor de 1nghet 110 - 120 

Adancimea maxima la inghet este de -0,80 m, iar in intravilan de -0,90m. 
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Tipul climatic este III, conform hiirtii de zonare a teritoriului Romaniei din STAS 1709/1-90, 

stabilit pe baza indicelui Thomthwaite Im >20. 

Directia predominantii a vanturilor este cea esticii (21,2 %) ~i vesticii (16,3%). Calmul 

lnregistreazii valoarea procentualii de 18,9%, iar intensitatea medie a vanturilor la scara 

Beaufort are valoarea de 1,4 - 2,4 m/s. 

N 

s 

Figura 2 - Directia predominanta a vanturilor 

Fragmentarea redusii a reliefului ~i vegetatia sunt elementele locale principale care 

influenteazii regimul elementelor climatice. Masele de aer rece se cantoneazii pe viii, In 

comparatie cu regiunile mai lnalte, unde temperatura este mai ridicatii. De asemenea, piidurea 

exercitii o influentii mai mare vara, cand temepratura aerului este mai coboratii In zona 

lmpiiduritii decat iama, cand diferentele sunt nesemnificative. 

Lucriirile proiectate pentru proiectarea platformei nu vor introduce alte efecte negative 

suplimentare, fatii de situatia existenta asupra factorilor de mediu: solul, microclimatul, ape de 

suprafatii, vegetatie, fauna, sau din punct de vedere al zgomotului ~i peisajului. Nu sunt afectate 

obiectivele de interes istoric sau cultural. 

Prin executarea lucriirilor proiectate vor apare unele influente favorabile asupra 

factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic ~i social. 

Contrasemneazii p.Secretarul 
General al U.A. T. Valea Doftanei 

~ Driicea Ileana Carmen 

~~v 



Planul National de Rctlrcsarc ~ i Rezilicntll 
Componcnta C\0- Fontlul Local 

Ancxil la G hidul specific 
Model F 

Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al comunei Valea Doftanei 
nr. 95/11.10.2022 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

Proiect: 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructura pentru biciclete la nivel 

local, in comuna Valea Doftanei, judetul Prahova" fn cadrul apelului de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/ClO/I.1.4-Fondul local 1.1.4 -Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -

infrastructura pentru biciclete (~i alte vehicule electrice u~oare) la nivel local/metropolitan 

Obiectiv de investitii pentru care se solicita finantare in cadrul 

Programul Planul Naponal de Redresare ~i Rezilienta, Componenta 10 - Fondul Local, 
lnvestipa: 1.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (~i 

alte vehicule electrice u~oare) la nivel locaVmetropolitan 

Planului Nafional de Redresare ~i Rezilienfii, Componenta 10- Fondul Local 
Titlu apel proiect PNRR/2022/ClO 

Cuprins 

I . Descrierea pe scurt a si tuatiei actuale (date statistice, elemente specifice, etc.) ........ ... .. ...... .. ... .. ..... 2 
2. Necesitatea ~i oportunitatea investitiei pentru care se aplicii ....... .... ..... .... ....... .... ..... .. ... ... ... ..... .. ..... 3 
3. Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local ................ ...... ... ...... ........... ..... .... .. ..... .. ...... .4 
4. Corel area cu proiecte 'in curs de implementare de la nivel local.. ...... .... .. .. ...... .... ..... .. ..... ... ... ......... .4 
5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplica la finantare .. .... ............ ........ ....... ...... .. ... .... .... .4 

6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii. ..... ........ ........ ............. .... .. ... ... .4 
7. Modul de lndeplinire a conditiilor aferente investitiilor. ........ .. ................ ...... ..... ..... ....... ...... ..... .... .4 
8. Descrierea procesului de implementare ..... .... ... ......... ........... ... ... ... ...... .. .... .. .... .... ........................... 5 

9. Alte informatii ........ .... ..... .. .. ... ......... ........ ... .... ... .... ...... .... ..... ... ........ .... .... ... .... ... ......... ..... ..... .. .... ... 7 



Planul National de Rcdrcsarc ~i Rczilicntii 
Componcnta C IO - Fondul Local 

Ancxii la Ghidu l spec ific 
Model F 

1. Descrierea pe scurt a situapei actuate (date statistice, elemente specifice, etc.) 

Pistele de biciclete ce fac obiectul prezentei documentatii isi desfasoara traseul pe teritoriul 

administrativ al Comunei Valea Doftanei, judetul Prahova in intra-extavilanul localitatii. 

Comuna Valea Doftanei este situata in nordul judetului Prahova, in zona Carpatilor de 

Curbura, pe cursul mij Jociu al raului cu acelasi nu me. Ea se afla situata in partea nordica a judetului 

Prahova, intre vaile Prahova si Teleajen. 

Comuna este deservita de ~oseaua judeteana DJ1021, care o leaga spre sud de comuna ~otrile 

~i de municipiul Campina, unde se termina In DN1 . La nord de Traisteni, aceasta ~osea se continua 

cu un drum forestier nemodemizat pana la Sacele (judetul Bra~ov) , de cealalta parte a Carpatilor 

Orientali. Din DJ1021, la Te~ila, se ramifica DJlOlS care duce spre Secaria ~i Comamic (unde se 

termina tot 'in DNl), ~ i DJ101 T, un drum nemodemizat, care duce catre Bertea. 

Tronsonul de piste de biciclete propus este situat In mediul rural ~i se afla situata 'in intra

extravilanul Comunei Valea Doftanei, din judetul Prahova. 

Dezvoltarea acestei zone depinde In mare masura de calitatea infrastructurii existente In mod special 

de calitatea cailor de comunicatie terestra. 

Obiectivul principal este dezvoltarea durabila a comunei Valea Doftanei ~i cuprinde realizarea 

unei piste de biciclete pe un drum paralel cu DJ 1021, plecand de la Cheia Tesilei (situata la intrarea 

in comuna Valea Doftanei) si oprindu-se in apropierea primariei Comunei Valea Doftanei. 

Politica Uniunii Europene in domeniul infrastructurii rutiere pomeste dintr-un principiu 

fundamental, potrivit caruia transporturile reprezinta una dintre cheile succesului pentru piata unica, 

intrucat contribuie semnificativ la concretizarea a doua obiective majore ale acesteia: libera circulatie 

a bunurilor si libera circulatie a persoanelor. 

Principalele obiective vizate de politica in domeniul transporturilor sunt: 

• Politica in domeniul transporturilor trebuie sa indeplineasca obiectivele prevazute de Tratat, asa 

cum sunt enumerate in cadrul bazei legale si care se refera in linii mari la completarea pietei 

inteme 

• Realizarea unm sistem viabil prin flexibilitate (organizarea transporturilor astfel incat sa se 

optimizeze consumurile energetice, conditiile si timpii de transport) 

In privinta tarii noastre, Uniunea Europeana si-a demonstrate intentia de a sprijini financiar procesul 

de reabilitare a infrastructurii. Documentul privind "Infrastructura rutiera si cea energetica in sud

estul Europei", elaborate de catre Grupul de Lucru al Directiei Generale pentru Energie si Transport, 

Directiei Generale pentru Relatii Exteme si Biroului pentru Cooperare EuropeAid, descrie in mod 

clar strategiile vizate in regiune. Aceste strategii vizeaza urmatoarele obiective: 

2 



Planul Na1ional de Rcd resarc ~ i Rczilicn! il 
Componcnta CLO- Fondul Local 

Ancxil la G hidul specific 
Model F 

• Acordarea de asistenta m domeniul dezvoltarii infrastructurii, pnn extinderea retelelor, in 

conformitate cu principiile si crieriile agreate 

• Stabilirea unor norme de referinta pentru viitoarele planuri anuale sau multianuale elaborate atat 

la nivel national cat si global 

• Inpunerea respectarii principiilor stabilite, in cazul deciziilor ce vizeaza programe sau interventii 

financiare 

"Infrastructura rutiera si cea energetica in sud-estul Europei" stabileste trei principii generale: 

• Acordarea de prioritate infrastructurii existente, prin urgentarea procesului de reabilitare 

• Programele de investitii sa se axeze pe viabilitatea economica a proiectelor 

• Densitatea retelelor de infrastructura sa reflecte puterea financiara a fiecarei tari 

In concluzie, strategia europeana urmareste dezvoltarea in regiune a unei retele de transport 

multimodal, care sa acopere toate tipurile de transport, pentru traficul actual si viitor. Totodata, 

strategia subliniaza necesitatea implementarii cat mai urgente a unei reforme in domeniul 

transporturilor. 

Romania se numara printre cele mai slab dezvoltate tari din Europa. Prin urmare, planul national pe 

termen lung se concentreaza asupra obtinerii unei cresteri economice stabile intrt-un ritm mai rapid 

decat media europeana, in contextual unei dezvoltari echilibrate in teritoriu. Strategia Nationala de 

Dezvoltare este conceputa in vederea incurajarii investitiilor in sectoarele cu potential de crestere, 

pentru crearea de noi locuri de munca si mentinerea acestora. 

Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regional sunt: 

• Diminuarea dezechilibrelor regionale existente 

• lndeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la instrumentele 

financiare de asistenta pentru tarile member 

• Corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare 

2. Necesitatea ~i oportunitatea investifiei pentru care se aplica 

Necesitatea acestui proiect a aparut in ideea asigurarii unor conditii optime de circulatie pentru 

biciclisti precum si din creearea unui lac de popularizare a ciclismului in mijlocul naturii . 

Realizarea unei piste de biciclete, contribuie la imbunatatirea conditiilor de mediu, a calitatii vietii 

cetatenilor, Ia cresterea gradului de utilizare a bicicletelor si a mersului pe jos. 

3 



Planul ational de Redrcsarc ~i Rczilicn1il 
Componcnta CIO - Fontlul Local 

Ancxil la Ghidul specific 
Model F 

Satisfacerea cerintelor ~i fumizarea unui nivel ridicat de servicii ciitre utilizatori sunt 

componente vitale pentru dezvoltarea mersului cu bicicleta. Aceste cerinte variazii In concordantii cu 

experienta fieciirui biciclist ~i cu scopul deplasiirii sale. 

in prezent, in zona, nu exista trasee amenajate pentru biciclete. 

Zona studiata beneficiaza de un avantaj care poate contribui semnificativ la cresterea deplasarilor 

pietonale si cu biciclete. 

Prin proiect se intentioneaza cresterea atractivitatii deplasarii pietonale si cu bicicleta in zona 

studiata. 

3. Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local 

Proiectul este corelat cu proiectele deja implementate ~i care sunt incluse In Strategia de 

dezvoltare localii. 

4. Corelarea cu proiecte in curs de implementare de la nivel local 

Proiectul este corelat cu proiectele ce formeazii viziunea Comunei Valea Doftanei, judetul 

Prahova, viziune concretizatii In Strategia de dezvoltare localii si anume: la sud - Planurile de 

dezvoltare in jurul Lacului Paltinu si la nord - dezvoltarea centrului civic al localitatii. 

5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplica la finantare 

- Nu este cazul. 

6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investifii 

Prin implementarea proiectului se realizeazii o infrastructurii necesarii atat pentru locuitorii 

comunei cat si pentru vizitatorii din orasele invecinate. 

Realizarea unei piste de biciclete, contribuie la imbunatatirea conditiilor de mediu, a calitatii vietii 

cetatenilor, la cresterea gradului de utilizare a bicicletelor si a mersului pe jos. 

7. Modul de indeplinire a condifiilor aferente investipilor 

Obiectivul de investitii se realizeaza tinand seama de conditiile din ghidul de finantare pentru 

Componenta 10 - Fondul Local din PNRR ~i a anexelor sale. 

Conditiile aferente investitiei se referii la conditiile de eligibilitate ale obiectivului de investitii, a 

activitatilor propuse ~i a conditiilor de eligibilitate lndeplinite de beneficiar. 
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Astfel, obiectivul de investitii ~i activitiitile propuse pentru implementarea acestuia, sunt 

identificate ca eligibile In documentele aferente ghidului de finantare specific - Conditii de accesare a 

fondurilor europene aferente PNRR, In cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/CIO, documente 

publicate In consultare publicii de ciitre Ministerul Dezvoltiirii, Lucriirilor Publice ~i Administratiei -

respectiv, ghidul solicitantului ~i anexa 1, Conditii specifice de aplicare. 

Solicitantul finantarii este unitatea administrativ-teritorialii Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova, 

persoanii juridicii identificatii ca beneficiar eligibil In cadrul apelului de proiecte mentionat mai sus. 

8. Descrierea procesului de implementare 

Ca parte din procesul de proiectare, s-au efectuat masuratori topografice de catre o societate 

de specialitate, utilizand echipamente modeme si programe adecvate lucrarilor de drumuri. Acestea 

au fost realizate in system STEREO 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele 

impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. 

Punctele retelei de sprijin au fost materializate pe teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96. 

Prin tema de proiectare, densitatea medie a profilelor este de 20m. Toate detaliile culese din teren au 

fost transpuse pe planuri de situatie scara 1 :500. 

Pentru a putea stabili Solutia optima pentru drumul ce face obiectul acestei documentatii , s-a 

realiazat un studio geotehnic in conformitate cu reglementarile tehnice specific in vigoare, 

corespunzator prevederilor din NP 074/2007 - "Normativ privind principiile, exigentele si metodele 

cercetarii geotehnice a terenului de fundare" si stabileste conditiile de fundare pentru noul sistem 

rutier. 

Pentru realizarea obiectivului de investii este planificatii realizarea unei lungimi totale de 

aproximativ 2500 m de pistil de biciclete, cu o liitime de 2.0 m pe tot traseul cu o latime de 1.0 m pe 

sens. 

Lucrarile propuse se vor realiza pe amplasamentul drumurilor actuale, pe proprietatea privata 

a comunei Valea Doftanei, fara a afecta suprafete de teren cu alta destinatie aflate in zona de 

siguranta, respectand OG 43/1997 aprobata prin Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor 

pub lice. 

In urma examinarii vizuale, s-au constatat urmatoarele: 

• suprafata de rulare existenta este alcatuita dintr-un strat de balast/piatra in grosime insuficienta, 

avand numeroase denivelari, gropi , fagase formate din scurgerea apelor provenita din 

precipitatii 

• nu exista sisteme de scurgere a apelor decat pe portiuni scurte (acestea nefiind intr-o stare 

adecvata de functionare) 
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Se propune amenajarea de piste de biciclete pe o lungime de aproximativ 2 500 m cu dublu sens. 

Se recomanda adoptarea unui profil transversal corespunzator spatiului existent cu urmatoarele 

elemente: 

• Cale biciclisti: 2xl.Om; 

• borduri prefabricate pe partea dreapta (20 x 25); 

• borduri prefabricate pe partea stanga (15 x 10); 

• Panta transversala pentru pista: 2,0% (panta unica) 

Bordurile se vor monta pe fundatie din beton de ciment C 16/20. 

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii,,pistele de bicicleta care 

fac obiectul prezentei documentatii nu exista, astfel nu sunt asigurate conditiile necesare desfasurarii 

unui trafic pentru ciclisti in conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda realizarea !or. 

De asemenea, starea necorespunzatoare a drumurilor, precum si problemele legate de infrastructura 

edilitara a comunei, afecteaza majoritatea aspectelor economice si chiar de ordin social si cultural, 

reprezentand un obstacol in calea dezvoltarii afacerilor cat si a unor forme de turism rural si 

agroturism. 

Traseul in plan 

La proiectarea lucrarilor de modemizare se vor verifica elementele geometrice existente ale 

racordarilor in plan, cu respectarea prevederilor STAS 863/1985. Lucrarile proiectate se vor incadra 

in traseul existent al drumurilor. 

Se va asigura vizibilitatea pentru evitarea accidentelor. 

Traseul in profil longitudinal 

Se recomanda pastrarea declivitatilor si racordarilor existente in plan vertical cu incadrarea pe cat 

posibil in pasul de proiectare corespunzator prevederilor STAS 863/1985. Proiectarea liniei rosii va 

tine cont de cota existenta a drumurilor si a limitelor de proprietate. Se va avea In vedere zona 

intersectiilor unde este posibila stagnarea apei daca scurgerea apelor nu va fi tratata corespunzator. 

Profilul transversal 

Se recomanda adoptarea unui profil transversal corespunzator spatiului existent cu urmatoarele 

elemente: 

• Cale biciclisti : 2xl.Om; 

• borduri prefabricate pe partea dreapta (20 x 25); 

• borduri prefabricate pe partea stanga (15 x 10); 
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• Panta transversala pentru pista: 2,0% (panta unica) 

Bordurile se vor monta pe fundatie din beton de ciment C 16/20. 

Structura rutiera 

Ancxil la Ghidul specific 
Model F 

Solutiile pentru realizarea structurii rutiere a trotuarelor sunt stabilite conform starii tehnice. Astfel 

se recomanda urmatoarele solutii de modemizare: 

Solufia I 

Structura rutiera piste biciclete 

Strat de uzura BA 8 - 4 cm grosime 

10 cm beton C16/20 

40 cm fundatie din balast 

3 cm nisip 

Sapatura la cota de fundare 

Solufia II 

• tumare beton C 30/37 -15 cm 

• balast -25 cm 

• astemere ni sip - 3 cm 

• Sapatura la cota de fundare 

Din punct de vedere tehnic ~i economic se recomanda Solutia I. Aceasta solutie se preteaza 

materialelor din zona ~i solutiilor tehnice aplicate In utima perioada pe lucrari similare. Se vor avea 

In vedere accesele la proprietati prin corelarea cu cotele acestora. 

De asemenea, vor fi respectate normativele de proiectare ~i realizare pentru traseele de 

biciclete, conform vitezei necesare ~ i a numarului de bicicli~ti estimat. 

9. Alte informapi 

Nu este cazul. 

Contrasemneazii p.Secretarul 
General al U.A.T. Valea Doftanei 

.L!S Driicea Ileana Carmen 


