
           AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                             jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L. nr. 80/31.03.2020 referitoare la aprobarea 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare 

Şoseaua Găeşti” 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii mai 

2022, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16984/20.05.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16985/20.05.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioarePrevederile Legii 

nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; 

▪  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind 

verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei 

lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪  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, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Normative tehnice şi STAS-uri incidente; 

▪  Devizul general actualizat la terminarea lucrărilor; 



▪  Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor nr. 24/24.02.2022; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgoviște; 

▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea articolului 2 al H.C.L. nr. 80/31.03.2020 referitoare 

la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare 

Şoseaua Găeşti”, după cum urmează: 

 

a. Indicatori, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei 

cu T.V.A. și respectiv, fără T.V.A., din care construcții - montaj, în conformitate 

cu devizul general. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții:    6,225,763.73 de lei fără T.V.A.  

                         7,395,062.69 de lei cu T.V.A 

 

Din care construcții – montaj                           6,099,887.08 de lei fără T.V.A. 

                          7,258,865.63 de lei cu T.V.A.  

 

b. Indicatori, respectiv indicatori de performanță  - elemente fizice/ capacități fizice 

care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele și regelementările tehnice în vigoare. 

  

Nr. 

Crt 

Denumire element Lungime 

(ml) 

Suparafata 

(ml) 

1. Parte carosabilă 1707 26.153 

2. Trotuare 3.207 7.129 

 

Canalizația este distribuită astfel: 

- 3 tuburi din țeava corugată Dn 160 mm în lungime totală de 10210 ml; 

- 3 tuburi din țeava corugată Dn 110 mm în lungime totală de 10210 ml; 

- 10 tuburi din țeava corugată Dn 75 mm în lungime totală de 34040 ml; 



- 59 de cămine de tragere rectangulare din beton 1000x1000x2000. 

 

c. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliți in 

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii.  

 Conform devizului general, valoarea de C+M a lucrărilor este egală cu 

6,099,887.08 de lei fără T.V.A. 

 

Durata de realizare (luni): 8  luni. 

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.. 

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

Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul 

General al Municipiului Târgoviște. 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Red. M.L.U. 
Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  17 iunie 2022 

Direcția Managementul Proiectelor X  

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4    

Comisia nr. 5   

 

 



                                                                                    APROBAT, 

             Primarul Municipiului Targoviște  

                 Jr. Daniel - Cristian STAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

           Obiectivul de investitii „MODERNIZARE ȘI REABILITARE 

ȘOSEAUA GĂEȘTI” se inscrie pe linia principiilor cuprinse in cadrul documentelor 

strategice care guverneaza dezvoltarea Municipiului Targoviste in perioada 

urmatoare, respectiv in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si in Planul 

de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD). 

              Municipiul Targoviste, prin realizarea obiectivului deinvestitii nominalizat 

mai sus, a urmarit imbunatatirea accesului la caile principale de transport, cresterea 

mobilitatii pe arterele rutiere principale si accesul mai facil catre DN 72, facilitatarea 

legaturilor de la nivelul retelei principale de strazi cu reteaua de drumuri adiacenta 

municipiului, reducerea timpului si costurilor de transport marfuri si calatori, 

imbunatatirea sigurantei rutiere la nivel de reglementari de circulatie prin completari 

si imbunatatiri la nivelul semnalizarii orizontale si verticale. 

              In data de 16.11.2021 au fost finalizate lucrarile din contractul de executie 

lucrari nr. 9063/12.03.2021 la obiectivul de investitii „MODERNIZARE ȘI 

REABILITARE ȘOSEAUA GĂEȘTI” si a fost incheiat procesul-verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor nr. 24/24.02.2022. 

Conform Devizului General actualizat, valoarea totala a obiectivului de investitii 

este de 7.395.062,69 de lei T.V.A. inclus. 

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii initierii unei 

Hotarari de Consiliu Local pentru actualizarea, in urma finalizarii lucrarilor, a  

H.C.L. nr. 80/31.03.2020 privind aprobarea Documentatiei  de avizare a 

lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii: „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ȘOSEAUA GĂEȘTI” 

 

 

 

    DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Director Executiv, 

Jr. Ciprian STANESCU 

 



APROBAT, 

             Primarul Municipiului Târgoviște   

                  Jr. Daniel - Cristian STAN  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 80/31.03.2020 privind aprobarea 

Documentatiei  de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii: „MODERNIZARE ȘI REABILITARE 

ȘOSEAUA GĂEȘTI” 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotarare 

Municipiul Târgovişte - Primarul Municipiului Targoviste - Jr. Daniel Cristian STAN 

 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotarare 

Viceprimar – Jr. Catalin RADULESCU 

 

3. Situaţia premergatoare initierii proiectului de hotarare: 

 Lucrarile de executie la obiectivul de investitii „MODERNIZARE ȘI 

REABILITARE ȘOSEAUA GĂEȘTI” au fost finalizate si a fost incheiat procesul-

verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 24/24.02.2022. 

 

4. Oportunitatea initierii proiectului de hotarare: 

       Proiectul nominalizat mai sus se inscrie pe linia principiilor cuprinse in cadrul 

documentelor strategice care guverneaza dezvoltarea Municipiului Targoviste in 

perioada urmatoare, respectiv in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si 

in Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD). 

        Municipiul Targoviste, prin realizarea obiectivului deinvestitii nominalizat mai 

sus,  a urmarit imbunatatirea accesului la caile principale de transport, cresterea 

mobilitatii pe arterele rutiere principale si accesul mai facil catre DN 72, facilitatarea 

legaturilor de la nivelul retelei principale de strazi cu reteaua de drumuri adiacenta 

municipiului, reducerea timpului si costurilor de transport marfuri si calatori, 

imbunatatirea sigurantei rutiere la nivel de reglementari de circulatie prin completari 

si imbunatatiri la nivelul semnalizarii orizontale si verticale. 

   In data de 16.11.2021 au fost finalizate lucrarile din contractul de executie 

lucrari nr. 9063/12.03.2021 la obiectivul de investitii „MODERNIZARE ȘI 

REABILITARE ȘOSEAUA GĂEȘTI” si a fost incheiat Procesul-Verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor nr. 24/24.02.2022. 

          Conform Devizului General actualizat, valoarea totala a obiectivului de 

investitii este de 7.395.062,69 de lei, inregistrandu-se o economie la buget in 

valoare de 2.653.764,25 de lei. 



5. Documentele care stau la baza inițierii proiectului de hotarare: 

• Devizul general actualizat la terminarea lucrarilor; 

• Proces Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor nr. 24/24.02.2022. 

 

6. Baza legală a proiectului de hotarare: 

• Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al 

documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice; 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii, 

republicata; 

• Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si 

sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 

• Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de 

verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si 

a constructiilor; 

• Legea nr. 500/2002 privind finatele publice; 

• Normative tehnice si STAS-uri incidente. 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate: 

Urmare a finalizarii lucrarilor de executie aferente obiectivului de investitii mai 

sus mentionat, Direcţia Managementul Proiectelor propune 

modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 80/31.03.2020 privind aprobarea 

Documentatiei  de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii: „MODERNIZARE ȘI REABILITARE 

ȘOSEAUA GĂEȘTI” după cum urmează: 

 

d. Indicatori, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei cu 

T.V.A. si respectiv, fara T.V.A., din care constructii- montaj, in conformitate cu 

devizul general. 

 

Valoarea totala a obiectivului de investitii          = 6,225,763.73 de lei fara T.V.A.  

           = 7,395,062.69 de lei cu T.V.A 

 

Din care constructii – montaj                               = 6,099,887.08 de lei fara T.V.A. 

           = 7,258,865.63 de lei cu T.V.A.  

 

e. Indicatori, respectiv indicatori de performanta  - elemente fizice/ capacitati fizice 

care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si, dupa caz, calitativi, in 

conformitate cu standardele, normativele si regelementarile tehnice in vigoare. 

  



Nr. 

Crt 

Denumire element Lungime  

(ml) 

Suparafata 

(ml) 

1. Parte carosabila 1707 26.153 

2. Trotuare 3.207 7.129 

 

Canalizatia este distribuita astfel: 

- 3 tuburi din teava corugata Dn 160 mm in lungime totala de 10210 ml; 

- 3 tuburi din teava corugata Dn 110 mm in lungime totala de 10210 ml; 

- 10 tuburi din teava corugata Dn 75 mm in lungime totala de 34040 ml; 

- 59 de camine de tragere rectangulare din beton 1000x1000x2000. 

 

f. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliti in 

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii.  

Conform devizului general, valoarea de C+M a lucrarilor este egala cu 6,099,887.08 de 

lei fara T.V.A. 

 

g. Durata de realizare (luni): 8  luni. 

8. Efectele promovării proiectului de hotarare: 

• Asigurarea unui cadru optim de desfăşurare a activităţii; 

• Desfăşurarea activităţii într-o locaţie care să corespundă exigenţelor, 

standardelor şi reglementărilor în vigoare şi care să contribuie la alinierea 

standardelor Comunităţii Europene. 

 

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotarare: Buget local 

 

10.  Semnatura iniţiatorilor: 

       VICEPRIMAR,        

  Jr. Catalin RADULESCU       

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC Adjunct,          Biroul Contencios Juridic, 

 Dr.Ec. Silviana Ecaterina MARIN  Jr. Adrian MOCANU/ Elena MUDAVA 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                  Intocmit, 

Jr. Ciprian STANESCU                   Ec. Indra Mihaela MILEA 


