AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru - Cătălin CRISTEA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea H.C.L. nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea studiului
de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în
Municipiul Târgovişte
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedința ordinară a lunii
martie 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10444/25.03.2021, 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. 10445/25.03.2021, 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 ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu
modificările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie
a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora, cu modificările şi
completările ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și 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 și completările ulterioare;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire
teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte
▪ Normative tehnice si STAS-uri incidente;
▪ Devizul general actualizat la terminarea lucrărilor;
▪ Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și
art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. I. Se aprobă modificarea indicatorilor economici ai obiectivului de
investiții „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în
Municipiul Târgovişte, după cum urmează:
INDICATORI FINANCIARI:
Valoare totală (INV), inclusiv TVA: 2.747.604,02 lei din care:
- construcții montaj (C+M):
2.616.241,16 lei
a) valoarea finanțată de la bugetul local: 2.039.004,02 lei
b) valoarea finanțată de la FRF: 708.600 lei (150.000 euro; curs: 4.724
lei).
Durata de realizare (luni): 16 luni.
Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează
aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia
Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului
Târgoviște.
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DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Nr…………./……………
APROBAT,
Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. Daniel – Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE

Potenţialul sportiv la nivelul Municipiului Târgovişte, fundamentat pe o viziune pe termen
lung, este susţinut, dezvoltat şi exploatat prin orice mijloace care să pună în valoare promovarea
sportului în general şi a jocului de fotbal în special, dezvoltarea activității fizice prin acțiuni concrete,
structurate în acord cu realitatea, prin construirea unui teren de fotbal cu gazon sintetic pentru
antrenament omologat FIFA**, modern şi la standarde europene.
Investitia s-a realizat in baza unui Acord de parteneriat aprobat prin H.C.L. nr.
233/28.06.2017, in urma caruia Federatia Romana de Fotbal a achizitionat si montat gazonul sintetic
pentru suma totala de 150.000 euro (TVA inclus).
In data de 22.12.2020 au fost finalizate lucrarile din contractul de executie lucrari nr.
27733/14.08.2019 la obiectivul de investitii „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru
antrenament” în Municipiul Târgovişte si a fost incheiat procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 32/26.02.2021.
Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității initierii unei Hotarari de
Consiliu Local pentru modificarea H.C.L. nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati la finalizarea obiectivului de investiție „Construire teren de fotbal cu
gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte.
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Director Executiv Adjunct,
Jr. Ciprian STANESCU

DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Nr. ................/.......................
Aprobat,
Primarul Municipiului Targoviste
Jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea HCL nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon
sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte.
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 „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru
antrenament” în Municipiul Târgovişte au fost finalizate si a fost incheiat procesul verbal de receptie
la terminarea lucrarilor nr. 32/26.02.2021.
4. Oportunitatea initierii proiectului de hotarare:
Sportul reprezintă o investiţie în viitor, răspunde provocărilor, aduce o alternativă în faţa
tentaţiilor societăţii moderne, sporeşte numărul de practicanţi şi reprezintă baza de selecţie a înaltei
performanţe. Municipiul Târgovişte îşi propune să devină o adevărată pârghie pentru dezvoltarea
viitoare a sportului şi susţine necondiţionat progresul acestuia în împrejurări moderne şi complexe,
asigurând astfel consolidarea impactului sportiv în societate.
Potenţialul sportiv la nivelul Municipiului Târgovişte, fundamentat pe o viziune pe termen
lung, este susţinut, dezvoltat şi exploatat prin orice mijloace care să pună în valoare promovarea
sportului în general şi a jocului de fotbal în special, dezvoltarea activității fizice prin acțiuni concrete,
structurate în acord cu realitatea, prin construirea unui teren de fotbal cu gazon sintetic pentru
antrenament omologat FIFA**, modern şi la standarde europene.
Investitia s-a realizat in baza unui Acord de parteneriat aprobat prin HCL nr.
233/28.06.2017, in urma caruia Federatia Romana de Fotbal a achizitionat si montat gazonul sintetic
pentru suma totala de 150.000 euro (TVA inclus).
In data de 22.12.2020 au fost finalizate lucrarile din contractul de executie lucrari nr.
27733/14.08.2019 la obiectivul de investitii „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru
antrenament” în Municipiul Târgovişte si a fost incheiat procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 32/26.02.2021.
In acest sens, este necesar a se aproba indicatorii tehnico-economici, deoarece valoarea
investitiei s-a modificat, facandu-se astfel o economie de 124.845,89 lei fata de ultimul deviz actualizat.
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5. Documentele care stau la baza inițierii proiectului de hotarare:
Devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;
Proces Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor;
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;
HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora;
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;
Normative tehnice si STAS-uri incidente;

7. Propunerea compartimentului de specialitate:
Se modifica H.C.L. nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Construire teren de fotbal cu
gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte, ca urmare a actualizarii
Devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie:
Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:
Valoare totala (INV), inclusiv TVA: 2.747.604,02 lei din care:
- constructii montaj (C+M):
2.616.241,16 lei
a) valoarea finantata de la bugetul local: 2.039.004,02 lei
b) valoarea finantata de la FRF: 708.600 lei (150.000 euro; curs 4.724 lei)
Durata de realizare (luni): 16 luni;
CAPACITĂŢI TEHNICE:
Suprafata teren = 31957.00 m².
Suprafata amenajata teren de antrenament = 9543.00 m²
Suprafata construita tribuna = 300.00 m²
Nr. Locuri in tribuna = 300 locuri
Dotari:
Banci de rezerva - 2 bucati;
Porti de fotbal - 2 bucati;
Scaune gradene - 300 bucati;

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:
Bugetul Federaţiei Române de Fotbal si Bugetul local

10. Semnatura iniţiatorilor:
Viceprimar,
Jr. Rădulescu Cătălin

Director Economic,
Dr. Ec. Silviana Ecaterina Marin

Biroul Contencios Juridic,
Jr. Mudava Elena

Director Executiv Adjunct,
Jr. Ciprian STANESCU

Intocmit,
Ec. Iancu Madalina

